
De Jaarlijksche ,Bloemen Tentoonstél1ing zal alhier
gehouden worden, .' Vi

-Op WOENSDAG, 27st.eJk~r"
In de NIEUWE DRILL HALL, (die tegelijker tijd zal ge.

opend worden door Generaal GOODENOUGH).

Goedkoop Treinen zullen voor dien dag leopen.
Een Speciale Trein zal van Wellington vertrekken te 5 n.m.

G1'00tOpening Concert des avo nds. Gebroeders CROSSL~._" Otto ~_~~ en Olie EDgiJles.
Huis· en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

1'·';;."'lf,
,

HOOFPPIJN
IS een &!gemeea:";kenmeri TaU. ziekte, en kan
plaats vinden .als eén voorlooper oJJmetgezeJ van een
groote verscheidenheid ziekten, O&c~I'lOnbet over
het algemeen geen ernstig kente6ken ;; ~t9ftMl8'

O"mid&lliJke Hoofdpijngeneesmiddel is een
spoedig we..kend, veilig en zeker l'emedie, in
meest alle vormen. Een positieve verlichti7tg '!:oIm-

lhttralgia. Let op de bandteekening ill roode
inkt over' bet label op elke doos. GWA tl71Jtn'en
zijn eehi. Bij alle apotheken, tegen la. Bd, per
doos.
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lJEEL 68~-No6.509.1

.A frikaner Bul. WI:L'e"",•. !

Bloemen Tentoonstelling.uli:.E.U.

li, nMl' Natal.
cu...rha t'enL
'-,' le, _ kaat.ba._
uaar- Ne_caatle..
1'1-::\. _
ii}-[)e Li~
" :l nm. te
C.-lIlOt! k"alD

DE Heer P. J. VAN DER Mn"'l,
biedt aan voor verkoop

Een Mooi Afrikaner Bul.
Ook wenscht hij te weten waar

hij sparhtten krijgen kan, voor een
groot gebouw, om bij de statie af
te leveren.

Adres,
P. J. VAN DER MERWE,

Rawaon ville.

--------
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KEXEN ALS

KENNISGEVING.
I:Ul08HEID
, I l II; ESTIE, ~al.
n:LDELEVER
I...; E f,N PIlOMPT

:'-;EI::SMIDDEL.

; EXEEST NIET DE
,EX ~L~lR
lE OORZAAK.

r:ZI:: ME."l:_
'arriDgtoll8traa&, Ad.
.ud e, Z. A. lICbrjjft
4 Dec. 1894:_ ,_
~D tijdpad .... U
",hg""tie eo boofdPiiIL
iL"lnen van t!eaig lIOCJrt
1k bad alle hoop 'II

Ia te D varen, totdat iii
'L,JeD Clemeata T....
,. den eeniea bO&W
dL' rechte Illedicjja ...
,Je veel beter eo bIe.t
,,~brniken totdat ik 3
en he' doet !Dij rill

-.:tuigen. Ik beD Ó1JI.
",Iert niet door ..
, kun met vernou ...
:en ala een zeker p-
. -I k beo, !Det dUi.
I~:lynor,~.

'r:lh';,-.Id~,

AFDEELINGSRAAD, MALMESBURY.
DE SHOW ZAL GEOPEND WORDEN DOOR DEN WelEd. Heer P. FAURE,T&BDERS HOKDEKBEUSTIKG,

TEN 12 URE PRECIfiS.TE XD ERS worden ge I raagd
door bovengemelden Raad voor

het Collecteeren der Honden-
belasting in het distrikt Malmesbur'y,
het distrikt te worden verdeeld 10

twee Afdeelingen, nl. : No, I, be-
vattende de \"elJkornctschappen
Zoutri vier, Saldanha haai,St. Helena-
baai, Hoetjesbaai, Schrijvershoek,
Hopefield en Vrdenburg; No. 2,
te bevatten al de overblijvende
VeldkornetlJchappen in het distrikt,
en tegen zooveel pf'r Hond,

'l'enders kunnen zijn voor een of
voor beide Afcleelingen, maar VOOr
elk in het bijzon Jer en elk voor één
jaar, namelijk voor 1898 .

Tenders moeten ingezonden wor-
den bij den Secretaris tot 6den
December, 1807, om 3 uur n.m,

Ue of eenico Tender niet
k te worden aangenomen.

Twee Securiteiten worden vereischt.
Tenders moeten gemerkt zijn op

het Couvert "Tenders voor Honden-
'OOj.ilot!~UJg."

--------
DE VOLUNTEER' BAND

ZAL EENIGE SrtTKKEN UITVOEREN.

-------
Ververaohlngen zullen CiekriJgen zIJn op d.

g:ronden.

:"IJSTEN. D. J. MALAN, Hon. Secretaris.

VERKOOPING, p 'na. IJ ope T.""
III rnd K..aplltad
~ade ~e1mollr

.: .wt' n Kaa, Itad.
Jr" Ir De

',! .od.e Ilo

VAN EEN

Kostbare Theologische Boekerij.A. L. BRODZlAK,
Secretaris.

~ ,'J ••

t ... n : -------ntoor van den AldeeJiul,'sraad,
)(a.1medbury, ti October, 18:1" In den Boedel wijlen Wel. Eerw. J. R. 'Macpherson, M.A

'dr Robe'~
..; .....Ie: Kaa,...tad

Caledon
-~~" )fQheno
• '., I argb.".d."p_8" Do

". 1'\ EIi •• boU

Swellendam Afdeelingsraad. DE ondergeteekenden, behoor-lijk daartoe gelast, zullen verkoopen aan
hun kantoor in de Houtstraat, opvergadering van den

Swellendam Afdeelingsraad
zal op Dinsdag 7 December ge-
houden worden ten 10 ure in den

iddag,ten einde eene belasting
heffen op alle belastbare vast-

goed binnen de afdeeling, ten
dienste voor het jaar 1898.

Op last,
J. A. VAN ZIJL,

Secretaris.
Afdeelincrsraad Kantoor,

Swelle~lllam, 22 October, 1897.

Dinsdag Avond, den 26 Oct., te 8 blur.
De Boekerij van den overleden, in leven leeraar van de Prcsbyte-

riaansche Kerk, te POI·t Elizabeth, bestaande nit 338 Standaard Boeken.
Catalogussen verkrijgbaar en Boeken te bezichtigen ten kantore

an .. ~ ....
Do

-r '.. Do
lJo van

J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

Go

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche-
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Mapo,h • .iIJ
CB' oee
Kaap.cheA Id

Dr,
Dv
Do

Pt ~;Iilabe,h

K.A.APSCHE

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.
Tenders foor Deelen,

Kortste en Goedkóop~te Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatse.., in de Transvaal. \

Dag'elijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar JOhannesburg
en 21uur naar Pr.etoria.

Clanwj.ii.am
',. Kaapeobe Al.

Do
Do

n",dudorp
I tr Porterville

Pt Klillabelll

~DERS worden gevraagd
voor het leveren van de vol-

nde Roode Zweedscha Deelen,
kwaliteit, En~el8chB Stan-

ard:-
Ill,Oni) Deelen 9' X :3"
1,000 11' X 3-

.i.flt>\-t'rrn!-!'te geschieden aan de
SpOtJrweg- magazijnen, Kaapstad,
gedllreude Je maanden Xovember
en Decelllber 1897.

\' armen van tender, condities van
contract, en alle andere bijzonder-
heden ziJn te ockomen aan de
spoorwt'g. magazijnen, Kaapstad.

Yerzegl'ldp tenders, gericht aan
den ('o!llrr,lellr en Auditeur- Gene-
raal, Kaapstad, en buiten op ge-
ruerk r "Tender voor Deelen" zullen
ont\'-\ng-cn worden tot 's middágs
I' Donderdag 28 October 1897.
Dl' h;\:;~k of penige tender zal

uie: [J' '('.]\\'endig worden aan ge-

...
.. A li .. &! Soon!
,Cu K&apecoeAld

Do
:l.Q ODdt.abO',Jr.

Do filii JMr 1_ lIUl' lMUMIrg .ft 1fL--tJI £3 111
"Pnt.m M II. 8d.--al3 41Kaapscb.

II II II

D.. elfjk8che personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg. Pretoril en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat. "roun!

1QUE f

Mr~ERAL

~DOII
[JRIUM

W. SI~CLAIR,

DE ondersetookende is gereed·om orders ~ o~~~ngen v;>O'r de
volzenae " Merken" van de beste "Marganne unmer m deze

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van

HA.GERDs:A.N' & CO •• LTDI ••
HOLLA.ND VIZ.-

I Het Koernerk." I, D~ie Kroonrnark." '~Bakkers Lievelings
. merk."

Alame le orders voor geu~rveerde vleeschsooetan, S<!t1c~aenetc., ete., geprese;'
yoord in .. nl' Co:::.feder;t;e l..b zieken Limt.' Holland ..-et,d,e: ordel'8. voor e
rachti s:.e soorten van 'j_'afel- bed- en huisho~d linnens,_ han!:>l..oeken, 7a"doeke~

dP ~~"f' I' estresp; en" enz uit de faoriek van li. Vand.t·n Bnel, Holland,an)""",,,,, .ane .e!1, gV<:J 'V'Q. 4&, ,.., • .
MoW!tel'l! ter beaichtiging aan de vendu-zantoren van

El.\IIZLE H. VAN NOO:R,DEN,
. • EENIG AGENrr •

Voor voormelde firms in de KAAP~KOLONIE, KA.AP3I'AD. •
Koek un LOOP en KASTEEL S·fRAAT. ,

Jy situation.

-:DRT.
, JO Sonth
)rlnga were
.1.d Canti""

J!.."r,1 "i"",rw~",-

\[.""/.JI1 \r~"'''''r'" Kantoor-,
I, "'1"[,,,1. I Uc[nJ,t>J' lli:lï,

).

lrnaJ. l-ttb
ydropathio

~t<lWat<l.."
•rure (1211")
ocl are pt'&'
'&"_fr(imilabia,./re_a,
1.1~.i au.
'oct.ra

A :\\ lid gl'l'erd Publiek van de
f';[;trl en omliggende Dis-

rikten wordt hiermede bekend ge-
k t door dl' ondergf'teekenden,

t wij III staat gesteld zijn om
(' t imrner-, en bouwwerk aan ons
tTtrollWd, met allen spoed en

ipthl'ld ti it te :vooren; zoodoende PASTORIE I'AARL11.'n wij dl' ondersteuning van het AAN DE OUDE ., . , ,
ublick \':111 de Paarl en omstreken De volgende soorten Vruchtboom en :
r op prijs Htellen. De bezigheid

t ~oo"g,wt WO'"en onder den Madeira Oustard Apple.
DU TOIT, SMIT EN CO., Madeira Guava.

wmeesters en Contraktenrs, Madei~ Loq~at.,.
{ P.O, "~!~L f " . "

Th" TIter-
.Ln, Cape
I, ".R S.
'Y to TIWJ
~t Britain
( ':hemit-
'hambe"'l
6port &A4
D"M Á"

t and "tu

TE
" Soutb
a ptJIi"'"
,'tIJT.!"
~I for ..

{rocb_
tioa,
I S.peI",
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A. F.
Sec. School

Middelburg.
Kaap-Kolonie,
18 October, 1897.

Steenkool HandelaarS' en ~CommissieAgenten.
lo

A.GENTEN: .APPLICATIES voor de betrek-
king van Eerate ~. in

bovengenQemde School. zullen door
den ondergeteekeD<fe worden ont-
vangen tot deo 5den November a.s.
Applicanten moeten ondervinding

hebben van het onderwijzen van
Standards V en VI. Salaris £75
per annum, met vrij lo~.

Ook Voor de betrekking van eene
Assistente bekwaam om Hollandscb
te ondenv:ijzen. Salaris £60 p.a.
en vrij logies.

Verdere bijzonderheden te beko-
men van Ds. MooRRBBsof VRn

D. HUGP .
L, .. .See,

Houtwol
ALSOOK

en Vnichten, ,

Kistj es enz.
Uitvoer

DE

-Stove"

"'GEVRAAGp'

DE

RippingiIle
ParatHn6-'

RippingiIle
APPLIC. ATIES voor eeue Asais.

P ramn·· teDte iD.da ill KJu Publieke. a" : e School te Groen Rivier (Nieuwoudt
Ville) zullen ingewacht worden tot
op deo lóden December.St

i
.Ap'plican~n .moeten getuig.Dve scbriften sturen (1) van lidmaat-

• schap eener Protestantache Kerk
. ... (2) van goed gedrag (3) CopijenWIJ hebben juist een venlere besending van opgemelde ontvangen. Wil bieden van afgel..-t

e
e.xamin~ Muziek en

ook aan B ....... lek. ~alnD1.tpe:n en" P'l••"1"." VlS~
Lawn- Sprinklel'l!, Lawnmowers, Table MangIe8;-W&llChmachiuee, Wringera, :Draad zangkunst eene vereischte. .
Vleeechsafes. . " Salam, £80 waarvan £20 zal
" Ploo.i:ne," Sanitaire Vloervernia, in verscheidene kleuren verkrijgbaar. afgaan voor logies. Werkr.aambeden
"T·plJ. Zeep" rebigt tapijten, matten, en rugs I~g. te beginnen met Januari kwartaal.

Agenten Voor deo "Handy" Molensteen. StoV68 en Ledikanten in groote Reis kosten zullen uitbê taáld
. verscheidenheid. worden op last. .

H. C. NIEUWOUDT.

"QUADIiAI~T CYCLES."
BOlldo elf goadeo ledaJJJes eo boogst~ toekelltagel.

KOOR en DIXIE, Kaapstad.
P.O. Groen Rivier,

Calvinia;

Aan Onderw\;zers. Ma_l_mes_b_ury_._ __._----.,. .........

APPLICATIES voor Eerste
.AsSistent aan de Noorder

Paarl Scheel, vergezeld van Certifi-
caten en getuigschriften van be-
kwaamheid enz., zullen worden
ingewacht door den ond~~kende
tot op den l7den November.

Kennis van timmermanswerk en
Tonic Solfa eene aanbeveling doch
geen vereischte.

Werkzaamhroen te beginnen na
de Kerstvacantie.

Salaris £120 per jaar.

Ds . .A. -MOORREES,
PaarL

Verkregen
Vertrouwend

in
Aán-Europa,

bevolenAzie,

doorAfrika

deen

Amerika. Agenten.

MAXWELL & EA-RP, Generale KooplIeden,
:K.A..APST .A.D.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.:
GELIJKE " ONWAARSCH IJNLIJK.

KEUZEl FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Onze ZOMER VOQRRAAD is aangekomen Kharki, Flanel
en Tweed Pakken en allerlei Kleederen Voor Mannen en Jongens.

BENOODIGD

Eene Assistente ..-------_.~---
THE BOI\:~BURG. Z A.R.

Op Jut,
J. A.

J. x...A.."V'x.,E: ~ ....,C::~.,
Langemaakt-straat en Kerkplein,: Kalpslad.------~-' ------------------~---------....--
~RUNDERPEST r--~.-a G. LE:J.VNON & Co" (BKT.)

Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad

Spuiten voor Inenting
ZOOaJa door Ihpert.en AIlilGe'lroJe:lL!



.'j

. ~
l,

BIJ ~n ~ordt ~r alge~ aan gesubsidiëerde Wijkscholen in
. infor~tieJ beriokt ~~t ln de Zuid Afrikaansche Bepubliek,

overec;nste!Dmmg met de Derd~ welke ODderwijzers volgens den
Kennllg8~g aan ZeevareJlden, wensoh der bet.1'OkkeD sehoolbe.
gedateerd 24 Augustus. l.I.,. op- sturen VaD .Afrikaner Nationaliteit
genomen in de Gouvernements moetu sijn.
Gazette No. 7,949, van 27 Augustus
1897, dat een dubbel- draaiend wit DI S..u.ABI88D van:-
licht van de 4de orde, tweë snelle OSG&HUWD.E ONDEBWUZns be-
lichtatralen aantoonende, elk een- dragen ~emid~ld £100 p.a., boven
derde van een seconde durende, met koet en mwonmg.
tussohenpoosen van 16 seconden, GUUWDIIl OBDE:aWUZBB8 ~d.

RIFLE SPRUIT BRANCHROAD. werd Tan den wren vertoond deld £180 p.a., met vrije wonmg.
FIom ibe ~e ~ on ihe Farm Op den avoDd VaR 21 dezer, en van. ONDKBWl.JZBdssENgemiddeld £60
~':'.i: driftue!i:~fp~= nu af dml vertooDd worden )fan p.a.. met vrije koet en inwoning.
ftUa, ~. 'ZOD80D ergang tot zonsopgang. .AaDtal aanvragen hiervoor zeer

By order , De. hoogte van het brandpunt beperkt.
P. W. BOARDMAN, vlak en het al~eene voorkomen De onderwiJurs ontvangen hunne

Actin& Secretary, D.C. van het lichthnis, zijn op geenerlei benoemingen van de Schoolbesturen
DiYiaionalCouncilOlllee, Wl'l'ze veranderd.BarklyEat, Sepkmbet 16, 1897. onder nadere goedkeuring van den

W. WESTH0FEN, SuperinteDdent van Onderwijs,
Ingenieur, P.W.D. wtllke Besteren ook voor de nitbe-

taling van salarissen, eveneens
onder toezicht van den Buperiaten-
dent verantwoordelijk bItven.

Om voor benoeming m aanmer-
king te komen moeteD Applicanten
overleggen :-
a. Bewijlen van bekwaamheid ell

ervaring als onderwijzer ;
b, EeDe verklaring omtrent af.

komst en godsdienstige en nationale
gezindheid, waaruit blijken moet,
dat zij gewillig en bereid zijn naar
vermogen mede te werken aan den
o,Pbouw van het Christelijk Na-
tIonaal Onderwijs volgens de wet
der Zuid • .Afrikaansche Republiek;

c. Bewijzen van voldoeDde kennis
der officieeIe Landstaal om door het
medium dezer taal onderwij8 te
geven;

d. Verklaring van bereidheid om,
desgevorderd, het volgens wet
vereischt.f1 aanvullin~ examen op
buitenlandscbe cntlficateD af te
leggen;

e. Bewijs van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk;
f. Bewijs van goed zedelijk ge.

drag, afgegeven door daartoe be-
voegde auwriteiten ;

g. Verklaring van bereidheid om,
zoo noodig,den leed van getrouwheid

Ar... I' d S Il d aan de Begeering en het Volk derluee mgsraa , we en am. Zuid- Afrikaansche Republiek af te
leggen.

Billijke reiskosten worden ver·
goed.

Nadere inlichtingen aan te vragen
aan het Departement van Onderwijs.

Dil. N. MANSV.ELT,
Superintendent van Onderwijs.

.Departemeut vau Onderwijs,
l'retoriu, October 1891.

TE:SDER8 will 00 "tlCivedby tbe uuder·
.igned up till !t:IO a.m. on 'lTESDA Y

the \ttb NOVEMUBR18\1i for tberemaking~
bringing into thorougband pruperorder,and,
after oomplet.ion,maintainingill oucbtborougb
and properorder to the mtiafAc!ionof the Road
I""pactor, tbe undermentioned aectioua of
llOad.I for a term or apace of Olieor tbreeye&l'll
from date uf notificatiou of aa:"pLallceof
tender.Tenderen can~cnderfor oncormoroMection•.
Each tenderer mu.t Atatein hi..tender the

nam""of twoefficient.ureti"" to be approveduf
by. tbe Cooucil for tbe due fulfilmentof tbe
contraclto Le entered into.
Propoeed AuretiesmUAteither lip tbeir

names thelll8<!lvetlon the t~nderor write t.. the
under.igned tbat they are willilli to beoome
.nretieilUld enter into tbe contract.
Tenden to 00marked"Tolod.eraforRoad.'.
Tbe lowfllltor any knder not nllCBll81U'ilyac-

cepted.Proper catchw.tcr and cros. drain. muetbe
madeanrlmaintaiue~.

H(lpal'Htie en lJe\vorking van alle soorten ~~ti::i:~r.:n:., ~:I!~f!:d":~~~!:'~

I J 1
· . any newdiviatiun.,the levela~f tbe be4a of tl'e E EN Bruin Merriepaard, van NOnCE' h b .

,ze!'- ~ra~~-en Koper\verk ondernome~l. BIl~~rtof':rtt:~t~!~r:":;.~~totbe under- Maitland, linker achterpoot J._ intend ~p=r;i!i~::: ~:;~
. I' ~ :::::'~ :~:beo!":: forDUIof contractto be een dikke knop, een kol voor den copy of the Deed of Transfer made

45 KORTEMARYT STRAAT kop en een witte neus, twee witte on the ~5th February ]862 byT'~!lT G ~ ''''j ,... ,,,"" , MAIXROADS. plekken op den rug. Informaties PIETER LAURENSCWETE in favour of
Li' ~ 1 ... \;1.,1 rrUNDERPEST, ICA A PS T A..D. SECTIO~S 1 AND 2 LO~G KLOOF !~gel~ng~::htw:~rd:l~e ~lIt~n HflEINRY. BlaENJdAed.MIN,whereby the

rl'~'\''-I.!'~:,:[ L IJ[ no; Ir1d K L ~,-.I N ,~.'.A U 'V K L.U RIG I. From th:~: Ro~~~~Di..idinr FebC8 onkoste~ zullen vergoed worden.
l

e V~/:'l~~Z. :~eJ:';;;p~~;:7' ):~-
tcl" :a.,._I>.,,~ ,,".',':,1 i,:,I,~ln'~.',I)',~'(ll,llunkl'-'::' FN ~ - _W__E_R_K_·_[_E_N__ S_P_E_C_IA_L_I_T_·E_I_T.behr.,.,n the RarklyEe8lt, TownCommonage, WILHELM KEJLBLOCK, SltuaW in t,he division of~tenen:

_ . 'v • aud tbc FarmMiddlefonteinto the Drift on tbe E' Ma' la d bo h be' Lo N
~:~l:~~~\;:l~[,;,:,l.,c." .t,:,r~I:~[i~i:'t'd;r,~~~i~::;;~ji 1\ E~~ ~"'_'t_._E\·lNG. KENNISGEVIi\ (i. ~:rnf~t~~~:d~t~~k~~~:~~ ---T-·-W-E-,.E-D-E-.·_lg-Ke_nL-aa-A-rS-'S-E_I_t_n_.di~d1 ;~ho~dtes~~ o~~d:~
te kUll., 11 • , I,: :, :'t nLl, II uf Afd r d M I --- retaiDingand protectionwallair.cluded. ~ an a lomlDg ands transferred 00
I :lrtlc:,;] : : .' ,:, Ii ill (lll,!"r- ee mgsraa , a mesbury. Afdeelingsraad, Malmesbu.ry. 3. Section3. From thenceto tbe lowwater PubII·eke School PI'ETKBLAUBÓS CLOETEOD the 22nd, I I mlU'kof tbe Lvng Kloof Ri..erdriftoutbe July 1831 measuri 94

Illln"'I!I~\' 111"'.'il.!:l':I"HIItl' --- fllrmRaven.fell,alldrift. retainingand protee· , 0' , . ng .. morgen
se!tnj"tJll "i.d·r I,' :."1" LT,H. aall IT E~.\'l~ \HJl'llt lilcrllleoe gb· KENNIS -rd' h' cl tiug walL.iocluded. BREDASDORP. an 152i squaré roods. Bounded EENE 0 de ..
,I (, 'I 'l • '" gCYl:lloYtJlcenkolIlstl'cr!,J-'ctl'e • ~ wo t lerlIl? 0 ge- South by·· Government GrouDd ~ D rW1Jzeres voor een
u·lIli.JI),·'·.ld." 1,(III'l .....~,_.l-, 2ti'-JvanWetWvaIl18SV,.lat"'t:-Xovcn_ ,T, goven overeenkomstig Wet 4.SECTIONS3ANDtDORDRECHT A . t B North bEte Ri "P_:.' Wijkschool, van omtrentJ Il l' u ~., I u u No 40v 1889 d tbo d lolAINLLNE. 5515 ente enoodl'gd 'Jy ers ver, .._,t by twint.ig kiDdo .....n. Ilollandsch "0

. . L , • gl:nOL'IllUe ltaad voornemen!; is 0 •. an ,~ vcngenoe~ e . Lot No. 7 and West by Lot No. lI. M k ou ,

l.b. ~[,II, l('cneSpeeialc_\"ergaderin tuwordc~ ~uvoo~nem~nslsopeencSpeCl!l-le Section 3. From tbelowwakrmatkoftbe And a~ P_ersons claiming to have Ol~ .~kelijk.
1 la. 1';[\11. g" houden op ï dell Decel~ bel' I d9 ï ~ergaderlug te worde~ gehouden op ~;!::r 'Tn";;.t ou tbe farm Doordrift to A PPLIKATIES voor bovenge. any Ob]ectlon to the .issne of such Appltcatie8 moeten vergezeld zijn

---,~---, -. __.__. (In 11.1 uur \-.m., el'no beb~tinn' tt: I den Dccebmlber~ 189'1' 9m 10 ul~~ Section 4. From tbenee to ZwartNek, tbe noemde betrekking, verge1.eld copy a.re here. b.y required to Int1O'e V&!lgetuigschriften van bekwaam·c\ .\., Ij,' Ilk \ 1Ïl',ldL')I'l'!1 klalltl'lI koggen op alle vastgoed in ""de I Ilv.m. eene. eastIng te ~ggen opa J"j ~~;~~lid:~iair:=een tbe Barkly }outand van getuig'!1chrfteu, zullen door den same, m wntint1, with the n;gr.- ~eld, goed zedelijk gedrag en
• VHn ',1IJic':1dl'lI Lt'cr :::;Y D.\' EY Afut;l-lillg daaraall onderworpen.' oncien ID de AfJech.llg dnarlllln onderg~tee~ude ~07n ontvangen trar of Deeda, in Cape Town. within ker.1dmaatsck. hap eener Protestantsch
FHY.EH. 1\\)rLl~ IJt·kCI1l! g"cmnakt voor doeleinde van Hoofd- en 'rak.' onde~'Y0l'J?8~' voor htt laar 189S,de 5. SECTION 4, BELL RIVER MAL~ oot op. a.tR a.g, 3 ovember, a.s. fourteen days from the publi-':- A" .
dllt ~ijll lie;:igh(':ll als HO<'gel' zal wegen in het jaar 1~97 MUnICIpaliteIt van Malmesburv en ROAD. Applikanten moeten bevoegd zijn of this notice . ....uuD ppbcatle8 nlet later in to zcu'j(;
worden T"oortgl'zet uoor zijn noe. • het Dorp8bestunr Riebeek West Fromtbe lownier IIW'k of the Sterk Spfllit in Engelsob, Hollandaoh, "lfusiek Dated at ca T " dan 10 December
,!cre wnnoot nen hcer II. C. Op last, uitgesloten. Oft ibe farm Delmore to ihe GateODtbe farm (Piano) en Naaiwerk. dav.of october pe89"O

WD
, thia 26th Werkzaamhed~ to beuinnen

NIECWOCDT en dell heer J. G. L. A. L. BRODZIAK, Op last. =-~driftf, retainingand protec:UoD 3alaria, £75 per annum, mllliek· ". 18 ,. 11 Januari. 0-

STRAUSS van" Doega." . sec "ft":~ A. L. BRODZlAX, ~ gelden e.naEO. WALnB & JACOBSOHN, Falaria £80 per jaar met T
Get. H. C. .NIEUWOUDT, XaD den d re_UI ...I .' 8eorrtarit. 7. lturBID. DfVIATIO:N. HEJl,BDT, .~ ~

J G L STlU.tTSS ~l'aIlb .~~ :,IaIUoor'fIDdaa~_ ! .. .,....~.t*'~........ 1l-t.u.d- 0AJ!r~ E.T HUV
• , • . ,DalL1U'11 I 7. ~,.~.i:J,; ..•rr.• ' "''''*'. lti .... ,_........ ..~I'.IN·, ·..:·Mn. ' ;';'~t~mdiJlIoI.·w.','·D. BB, V

li' ~lc Z..A.B.

SCHUTS._GI~~~HTEN.· I ~~.. '_.. Pi.
AANG1<:nVI 1\;', III Iwt !'lILI,,'k,' ~_'- ...

8t:hUL IJ \L.' n hu is b,,\~n <lcu ~i..<.;;~

~t;.trl:?t'\'~:.' ~~I~U:[~~,~)!~;~.::r,~~~~r::;~I~: I)UBLIE~(E VERKO.OPING.
'Op YrijJlt&"h'n " :SUH'lUb,'r 1,....1" o ui 10 .r
uur a'morgl'U>':- .'

1 Zwart Os, n,dll<'n"' r half-" mnautjv.
1 Rooibont U". ITclir"H'"'' ~\\",dI1W-

laart, ,
1 Rooibout ti, r,·..!ltel',,,.r \\illkl'lhaak

'Van voor, l in k croor /\~ u l u w- :-,taart en
half- maaiu je \ .m adl t--r . .' .
1Rooibout u ....1't'l'Ot"r"ur siujtje van

achter, linkeroor "Iq.l. "u \\ iukelh""k van
"YOor.

1 Hooi Os. liukvroor "u!Lll' ell half-
xaaantje yaG "dH,·r. . .

1 Hooi llo III k"l' (h, Iuik eroor slip,
rechteroorlwaluw.,[""rt. ,
1Zwart O~. liukoroor t w ce sn ijtee,

echter our ,Iq '.
1Rooi wit ru.c: Il". I','chleru('r srornp en

snijtje "au achu-r. l ink croor winkl'lh<y.k
vanachter. "

1 Huoi U:--. l'l'l·IILt'lïtqr wi uk rl h.urk vau

'Toor, liukvr ("~,r "~I'I))P I'll ..Iq t ,

1 l{oui Koe, r~·(.'h'.' !'\)j'" balf- rua.uit j«
van achter.
1 Rooi K'IP. lIl"t'rkrlli., '1lljlJe r-chtcrcar

zwaluw- sraart ,
1 Rooi Kap, liu k eroo r w in k ..lh (ak van

achter en snijtje, rcchtcroor half- iuuautj ..
van voor;
1 Rooi ui .... ". Jar", (Jll~';lucrL, ouureut

3 [aar oud.

t'" r.m!tr.~:oaUoi,,'
':S. w..

w.d impector, ehber___ . ~ ... tooouinlctioa.
TODERS VOOR REPAllÁTIE EN ON~ . . i ..I

DERHOUO VAN WEGEN. . .BOK~PBUITIQï.uCJI ~OAD..

TENOEBS nn.--;,:;;-;ien ~ndergeteekende " 8ectioaa 1S::~1~.f1~' _ .. ;.... of .L_oniftllg'llll wordea tot DINSDA.G, den ........... - __ .... UR

9den NOVEJlBER 189'7, Diet later daD :6aIf.l0 Jto.da OD the hrmJenDemnefto the (J&(Wlg 01
UUt '11IlOIpIII, \'OOI' h.. op Dieg... makenen in ~ I&oeda (Rifle and Bok Bprdit), OD" Fum
behoorljjkeo toeáailclltnaplt, en nl"oUooiiJll BiBttar" all drifts ntailuDl; and protection
er' 1'&!l, 1'OOl' hei oaderh004 iD .alkeD behoor- ~,iaoladed.
ljjpa. *-tud 'Mr ieYnJdenbeidQII denWer- ~ 3. From tbe_ to tbe Eutem Boan-
in.peotev, YUI ,de hieronllen_elcle 8ectiea dafy of UIe Farlll "Birnam" ali..' ibe. Driftot iD,..-
fta ""- '\'OOr _ tijdperk TUl EeD of Drie aladed.
J_ YD. af JC.nm.gma, nm ~YUI
Tender.
Tea.4Inan kIUmea nMIJ'''' of _ 1'UI

PJI'Ide Bectiea tendenn. - •
la ied_ teader moeieude lIIUD8Ii o~

"eD wordm YUI tw.. goede en behoorlijke
bOqeIl pedcekeurd k wo"'en door den RUd.
yoor de Ilit"oeriD, \'lUI het contract dat ut
_Mn iDppau worden.

De borpu moekn hUDDenamenW'I'eD op
dea kndet IChrijYeDof .jj moekDacbriI"enaáD
deDoaderaeteekendedai .jj gewilIic .ga. ale
boqeo PP t.Vedea ea de OODIne$en m.te ......

<Jp bei adrs ftJl elk... tender moei .tun,
"TeDder..oIerWeg."

De laapk of eenijre tender llie' noodakeljjll
1lIIIgeDOlDenk werden.
BeboorljjkeOP"'DI- eD dwar.,.Ot8D,moeieD

gemaak' eD onderhoudeaworden.
Het onderboad, "eD alltrOrifkn, moet wor-

deo behouden en b... eiligiDpmllJ'8nwonlell
vereischt,eD wat aanpat nieuwe-atwilllilDgeD
moeku de ntarpulOll iD haa OfÏIiIMelelltoe-
.Landgehoudeaworden. .
Voor verder iDJiobtinpDdoeaan-II bHden

ondergeteeke1lde,bij wienaKutoer ..ormea "IUI
·Je contractenkWlllen"erllrepn worden.

---------

-WEGGELOUPJ~N,

Seelic ~. VRnbet oostelijklaagwalermerk
ran l'\terk8pruit op de p!uat. "~lmore" tot hij
ol" Kerk,.Jp acheiding.lijntuuc~en de I'....tsen
Uien Ncviuen Claremont.alledriften, beacbet·
ming. en opboud-mureninsea!okn.

O·E Oudergeteekende .met ~D8t~.ucties beg~~ti.~ door .. den Heer
IHAC CORNELl:l Rl:ST, die zIJne Boerderij 'wil verkleinen, zullen

voor zijne rekening te

WATEREOERSKRAAL, STERK SPRUIT BRANCH ROAD.
8ectioD. :. and 2. Sectioft1.. Fro.. 1ïae par-

Uur ol the Sierk Spntit and Bell Bi..er ao.a
_lite FarmKoaiheah Ford to the.Drift ODthe
Fana Bn.dford. . .

BeCtiOD 2. From tbeneeto~yjdinc 1iae
of Ward. No.4 and cl on tbe . ICniPt.oIl;
t.he oewdeviationon tbe Farm.• len Garry, and
all DtiftI ntaining lUId PnMCtiOn WaDi iD-
oladed. InfnnnaUon u to thia deYiaUoa to be
OI*iDed from tbe Boed Inpeotor.

-OP-

Donderdag, den 18den November, ejk.,
TEN 0 URE V.M.

PUBLIEK VERKOOPEN:-
1. VASTGOED. - Zijndo het halve aandeel in de Plaats

Watel'uoer~kraal !;degen nabij Hopefield in deze afdeeling, groot 1527
morgen en bekend als een Eerste Klas Vee en Zaal Plaats, met suffisant
Woonhuis, Buitengebouwen en Ruime Stalling voor 20 Paarden, goed
voorzien van water uit twee standhoudende putten, ieder put voorsien
van nieuwe " wennen" en nog een extra Pomp, alles in Eerste Klasse
reparatie.

:J!et de voorgestelde Spoorweg verlenging van Malmesbury zal de
lijn door een gedtJclte vau de plaats Ioopen waardoor de waarde aan-
merkelijk zal vermeerderd WOrUll11. All the yea: round.

CONSTANT I UNIQUE I
nu nTUUL W~ llIlI1DLU

BATHe OFOALEDOM
.MD .... rORIU.

PtemIer Betabu.h_t. Lo..q átUt;IOO,
1,000 feet abOYe t.he - ~

A PERFECT:""""
HEALTH RESORT.

TIle ~ VaYOUedCJilDateiD South
Africa. The CaJedouw..... Sprinp ......
aworted to. andtheir .olar'lI1lou Carat",e
propert.t. rocnenised. ,

100nAU .A8O.
!lee the Briti.h Medic.! Joum&!. 14th

A1lIIullt.ll1117. oft'the WorM'. HydropathicHealthRMort ..... .1 Sanat.Jria.
Th..CaledouTherm,,1Ch.I)''-te Watoon..... unlq....... ith a bill~. t.P",perature (llIO")

aael j.'8rruJriD..)nl CO'"I\OsitioD, &Dd &re pre-
_Led in OD&beolut.P 1 Jl8rf~t .... imUableform. The Ferroulc.rbonate ulre88ut
u Di-CarbonatewithC..rbouwAei au,

.. Uia AtteA with aU .GUn
Appliucea.

Jo nalysi. of, lUId RA'port (lil ... The Th",...mal Cru.lyheateW.k .. 0' Caledo".C&p8ColnDr.""y Prof".."r Attfteld. .- .IU~.
(l'rof.,.SOf ,Jf rnu ..·tH~..l Chemi"trr to 'I he
lJh ...rm.\c.'utical Socittly (If Orea, Oritain
(18';:.1-10:101.Author (Jf lO MMlnal of Cb"m,.·try, ..1.<:., "k.). of Ill. 'f~mpl.. Chambers,
London. E.C.-(l()nfirnoatr.1']ol Keport IUIa
AJUly";. hy Prof ...... r lhhu. Ph.D .• M Aill
of Cape T"wD-no. in the 1'.- and.'
be I""'WJ oD"pplicatiou.
E.tr ..ct .. ero.>wu·,Glli,le to South

Af tic .. ";-" rt lo MI ,ll1..r G 1'''''''''
I.",ri~."InlO" bed ri<kl< " ... ,.f' .. G !.'"
",uh' lr<al .... nl •• IGri ,·1 ." !ool jOf' •
.hoohftg tovr oma.g till ..aan.taiu."
1:''1'0''''. AOI\I,_, Pampblet..Broehure,l'r.,.,_-lua. a·,d'feruu ouapplicatioD.
"rvl7 Mau.pre.. or Medical liDper'"

lillen'ont-
Cal.dou Mt""":\1 W .. ter •• " .. tori .. ,

C.Jod·JJa.Cap. 0010"'.
P~nt Tu .. "iD ..t !>a,lway tltatloD ..,...L, ..thr Lo_rl', Pa....:"

HOO,ft'DWEGEN.~clJUlllll·"",btl'r. II. LEVENDE HAVE, ALS:-
1\)0 Hnmels en G us Schapen.
lUO Aanteel Ooien.
, .JI) Hok keu, Slacht eli Aanteel.
1li ()S"l'U en Koeien,

:\1 h--t VOl' zal tegen dien tijd spek
k wuaui VOUI' sl.icbting ,

SECTIES I ea 2, Laoa Kloof Hoofdweg.
I. VaDhet bek in de acbeiding, tWllCbeude
.reulliju vanbet dorp Barkly 00&& en ile plaata
..Middlefont.cin",tot bij dildrill, op de pluta
..RijpwIltein". .
tSecti~ t , Van dlar tot bjjde IICbeidingaljjn

..lUI de plaat.'ll1.11indria en Prospect; allo
driften, beecbermtnga-en opheed-mureu inga-
slotou.
s.,ctie 3. V Itn daar tot bet lug wakr merk

van do drift. vau Lang Kloqf Spruit, aan de
over1oijd",op de pluta Hav8IIsfelljalledrlfkn,
be.;cb~nuinll."·en opboudmuren i.".,.Joten.

Ageuhuis,
:SauulkwaLulll.:, (k('fIJer j,"'.I~.

AA:\(tt:fl'>li):.\ I" [;'i l'III.}I\ kl'

~ ..-hu: I,' :'1,rill!.!L"k!"'I(I·ill h"Yt'll

deu b~11,:"I,1',l l:j,1. ,·11 1.·'11 Il!,·t (l-\·"r 'Il

gelo~t /.;11 /.:.1 IIi: 1)\·( ~'·:Ilit wordt'll
Tt'rkOt'h: 1\1' ,'r:.I'!~"': ~k[1 .-, ~. '\·1.'1111, -r
l";~li: (un li' un r ....·lll!lr!...,'\'II <. --

1z vart 1,1:111\\ 1"11'. rL'(.'~l:' ;·'II,r .....t"IIII'.

lie keroer b,[III!l";['I"·

vet zijn, zijnde nil alreeds be-

III. 500 BOSSEN DEKSTROOI.
EII eindelijk dl' te veld staande OOgRt, zijndo de opbrengst van 1

Illud ell ~ Gu:;hels !{og.
I, If I: \!I: 1-1.l,1\\r·:.

:'\'[1 li .:il'\;':lr ....r RUIM CREDIET. DORDRECHTHOOFDWEG.
Sl'l"Ill"I",',I.

XUlLlïi: I·"

"'.
1 1 \j,.-1 Termen voor Vastgoed z:ijn zeer aannemelijk.

J. c. HUST.

Sectie :1. Van het laag watermerk,aan de
ovcrzUolenn ol~.ZadelboomMpfllitop de plaa'"
UoonlnH tot I1IIllrUe!pmakur driH.
&'die 4. Van <L4ar tot op ZwartNek,de

!lClteidingallintUllliCbendo DarklyUmt en l>urd-
recbt ..(dealing.m.

I '"Idi, k,'I, I

J t' ~', Co• • 4" .,J. \Y. \IOOHIU: Atslug-ers.
b:·!!(t..d·!, '
al Il 'i il', I

':l'iJ.I,1.[ ·1·::
8 111111":":";' ~

I I:.'" I

"i' \-':Wlll l\illt!()\'l', ~LdI1ll,~bLIr,) .•~~.'_.
,~ .. :" :'1,., ~:; lktuIJl'[', lj~'ï. .
, \ }jELL RIVIER HOOJo·DWEG.

I ,I. ~I I
ponr,~JI ,"
g'" II <I •. ;' '

:,',' l', ::,1.

,I \\,. : LalHI! , LalId!
, ,:,.

, I
: I' ',t ï

TAKWEQEN
BOKSPBlJIT 1'AKWEG, 8ÉKTIES 1 en 2.
Van de ICbeidiniVIUI denWegen den sterk

Spfllit Takweg op deplaata"Jennerville" tot
waar de Uifle Spruit Takweguitdraait op de
plaat. lliIbury.
Sectie 3. Vaudaar tot de oo.teliikeIUDvan

de pw'" Birnam,alledriften ini_loten.

I~.I' . l
:'.J:jj.' I ' ,-

STEEPSlDE AFWIJKING.
Tenden worden ook ge ..raagdI~la boven-

gemeld om cene afwijking te maken._bij de
tweede drift opaectie4 vaaden Ri'\oierHoofd·
weg,op de plaate'·Steev-ide".te wordenaaDlle-
wezen aan t.cnd6raandoorde beer.n C. J. VIUI
Pletzen, J. t'. de Wet of den weg-inepeckur,
die ookallebijwnderhedenz1lllenvencbatlen.

A.\\I' I li, : 'I. "
• I) I _

dell ti.;,! (':1 tt' '" ·r,j, !', y, 1':, I ~,t", ,It" :!.7"1:':l
1'u\·e:;Jo,::,. I,::, I· I "t " :

gelus( _.
1. I·"" '

, , : i \, ~ ", J • ' I, f . il

i )E ~)H(krCiL'[ .:"k'_'lllleIl, IIt'lllJorlijk U1lRI·toe gclu~t door de heefen
i·' (Jcll\·. ,,\l<liHt.;U!(, wllell op Je Stoep der Handelsbeurs,

YL'rkuL)jJL'Il~ .

•. l

wiuku!ill.~;": \ _1.1 .l.'; ,.,.( I"· ',."~r(),)l· \,,:inkt>l-
haak van '.u ':.. ;, :!lr:t-:!t ; ,:'41\ li vHd, ru
in slet'hr,' I" .',.: [

lit2. LL'n :':id ," \ _n l \\. ~fjt' . .1 :;,L-I '~l:!k-
\"sJe!'l'[l, i'l1lj(l.,ll';I,;>{ ___:":.:·lll'il~:~'r ....t IljJ dl'

rechter L.ullt, kr~'lj,d 'L ,] ..,.:.;11'"1' I'ec·ft. I (;.,t]"\,lt" ,"Hl l!I"t I alld,'o"cl "\Vl··L\CI<'uu~' L"-OL,r.D" - .t ld ." . ....' '.'''.~ ~ • :.Ii\. I~.' f"JI:r ,onoel'vt'ruec In
(C,"l) l J H I. 'i :.' .\1\. \.11,'. '::111) (iHOOTE JSl)U\\'l'I~I{CE:b:LE~, met WOONPLAATS bestaande

".,[ .\1,.,"[ .lll JH:Il~ \\"U()\lll'IZ1':~ CIl BCI'l'E\Gb:HOOWEN, allcn'goed ver.
, _..~':' \."1: 1"llll'l.1, gl'i"~"i1 1:1 Ik l>1,kolllClltlC Voorstad Maitland, naast "J'aal'den

i !·:dall~l." lijd t'i;";l,t.:dol,? \'an d')lI hp-er :'Ir:Ll,I:l.I!, nu dL:Clvan de voorgestelde
1 !. "',,.' '., ! ' : '. c "., ,. ! Zl'l'ZIJtlC' ~Ll n'lton, en IJlIlIIC11 gemukkehJken afstand "lII! Montague

al"~IL·rp. '.' \" , r:" . Bn:g :--idll1,! l'll IIc:t Maitland Spoor\\'cg;;tation.:Do ligging is uitmuntend,
}J1l~,'r"" I .. !,:: ' . ;,: : k\'creIlL1I' dlL~('t'll I'l':tt:ltt 19 gtJZI,~ljt0\"'1' de 1J(~ro"l'n_enue zec. Die pcrceelen
Jrkj;l..ftil!·;! '·1·' 1 '·kI /.W,.'i' \ ,Lt. li.' I' " , l!'" i ZIJIl ):JZOII.(L'I'g·.:~c II t V')IJI'T\illa Verblijvcu, en .bieden een bllittmgewone
Dlt'rkl 1'1. i. [,,, 1 -:1"" . I,. , .. 'c' .1,' "'J i g::le;e,ll,hL'ld aall VUOI'L"~Il \\ lil:;tgeve~t1e Bt'I~gglIJg. Termen gemakke-
nn ::ei, ,: '.'.l\" ," ,." i. c., .I'''' liJ:" Iut IJtJLldltl,';-lllg worut lIlen U1tgenootltgd. Plannen verkrijgbaar
oud. IJIJ

Yl'r!,,;uc'il::I;'; 1!I'I,'·I! 11:' _ :q ...... !!\ dl'

Schurkl'jt.d lip /..,d··rll.t_: ,L ,! l,;.jl'll \OY','Ul-

Ler aa.lbt. :e III llr.~·\ ,Ill.

30Op DEZER,
TE~ Il UHE,

LEEST HIER IRIFLE SPRUIT TAKWEG.
Yan de 1C00idingvan de Bok Spruit en Rifle

Spruit Takwegen,op de plaat. Hilbury. tot de
OoateljjkegranelijnYBndil plaats"Bo"",tone",
alle drift be1lCbeno.inlP-en opboudmuren ingo·
oloten.

,i .\\'; :.11·', I'
.i}._ <[(1)'.:' nE heer P. uU Toit cn kinderen

II bieden aan uit de hand te ver-
koopen op WO~NSDAG, 24
November, 1897, hIJnne volgende
Huis.artikelen, bestaande uitStoelen,
Tafels, Ledekanten, Beddegoed,
Kasten, Keukengp.reedschap, enz.,

. ·t

STERKSlIRUIT TAKWEU,SEKTlES I 8n2.
Sectie I. Van do .c"ciding vandienWeg

met den Bell UiviorUoof\lweg,op de plaatA
"Moeb...heo }<'ord"tut IUIU het !uallwater merk,
van do I!)lorkSpruit [),ift opde plaat. "Broad·
foreL" .
Sectie 2. Vali <I'",r,illgp~lntcndo nieuweaf·

wijkinlfop de plaal8"(;jclI Garry" lot de grene·
scheidlnll1'liillvan wJikcn'NOA." en 5, alle
driften bt:lIChermiug.en upboudmurouiUlle·
UQten.

Opl .. t,
1'. W.BOARDMAN,

W&arnemendeSecret.aria, A.R.
A1deeliugaraadKilnIoor.
BarklyUoat,16 8oplembol18:17.

I' :-; 11 ..\.\:-;:")1-:\,
......,) U·!lw ...·..;kf.

,J, ,1. lJUF~IEYlt & ZOON, Afslagers.
c. H. BRAND, Agent voor den Verkooper.

enz.
P. DU TOIT en KINDEREN.

Vrouwpan, P.O. Brakkies,
13 Ocwber, 1897.Glft',I, t'!'''\ ,.: J~ I,!'

('~tii~"::!"!ïl. 11 (It '<I:'" 1 : ....

BLOEMEN TENTOONSTELLING. lOLOBlALE lEESKAlER en TROST
IAA-TSCHAPPIJ..A.fdeelingsrarrd, Barkly Oost

KE.:\' X lS\; LV lXU. NOTICE. No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

Dllisional Council, Barkly EBt. lapltul! .£20,000. Resem Fonds, £60,000,
WAARBORG TlI Yll EERLIUHEID.

Eene Bloemen Tentoonstelling zal gehouden worden
'l'ETt: \\",r._i' Il \1'i·I."l·l:t l~'l 11\'[. ~(·!llJt le

l!.Ll ..t:,rl". 1)' d'·:1 ·~I.~i'·rl \"\I'lllllI'l'

1·'<11,it!!! j'·ll 1:II'[ \ ,''''':'':l r ;,,:.-\,,....l : -I I ~I'!lil;
~Il'~·ri,., .. ,11'1" ,\ I J LI: ',:1'[. I.\\:.I'! !JHllll'lI

klt-IU L~l~\'r 1"'1', L",I-:ILI.l:l ,wiJl'·r.

TENDERS l"ORREPAIR ANDMAIN·
TENANCEOF ROADS. DE MAATSCHAPPIJ reikt PQliseen

nil. alaWaarborg voor de Eerlijkbeid,
Oprecht beid en Getrouwheid van
Tl'WItees,Likwidateul'll en AdminÏlltratcul'll,
Executeurs en Voogden Datief, CDtatol'll
B:mi, Baljuws, Landmetel'll, Bestierden en
8ecretan88on van Banken, Loges, A88ul'IIon-
tie en andere llaat&cbappijen, Afdeelings-
radt>n en Municipaliteiten, Klerken en
andere.Beambten in dienst van }t'irmu en
Pnblicke Inrichtingen op voordeeli!{e ter-
men.
Deze Polillllcnworden in ontvangst geno-

men door de Imperiale Koloniale, Tr&ll8-
vaalscbe en Vrijbtaatscbo Regeeringen en
alle Employeerdel'll door gebeel Zuid-
Afrika.
Vormen van Aan_k, enz., op aanvraag

bij

.1 I' III 1'1'1. I,

,:; 1-:~ ..A -,.....,-c'::f
..L! _.c-;'..J _ ...L'\I ~J 0H

OP

\r()ells(lag'~ dCIl 3den November, e.k.
:a:O:EJK,

.-", !Ill: i Il'" '-;("r

1[ 11..(1111· . 1 1\ .' 1, 1 ... , I -

.\I'.}(".I;",,,, ..•,1 I, '[,' "';.
I ;arl\ 1.\ (Ip ..,f. ! lt f :_' I \ "\.f~. J. P. KRIEL D.B~VILLIERS, Secretaris.

Divisional Council of Barkly
East.

I'\TOTICE.
CU:\~I"GHAM & CORTESE,

IMPORTEURS VAN GAS-STOOM- EN OLlE-ENGINES.

GENERALE INGENIEURS
G. W. STEYTLER,

Secretarï...

POUND SALE.

'rl) ~;,~,"I,

li JIl'! ,'!''';

\l.ln', ".\ .1

ENZ.11 ..1.,· IJZ~RSMEDEN ENZ., l'io. 14._', i il \ ,,\" !IJ! It'r, 1 .... 1;.
I I· I , I - 1 j ~!. I ." r I

k I' ;, ..... -. IJLI i I J,·ff
\.'.1 :. ~, ,l I : .. ,I" ,! I :. , ! I 1 I l' I

.J'.I'IiJ-i.\.
1.11'j. [Il,.l:"{,·r,

Kaap st.BU,Jse
r,rQ.j,ri.t i.d,' IIg,d "Q,.,1 Li,.,..

Vierde ~isgeying.

Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, 22 October, 1897.

lupstadlcbe Afd_raad
Belasting voor het dorpsbestuur van

Durbanville, te worden opgelegd.

El IERBIJ geschiedt kennisgeving
dat op eeue vergadering door

den raad te worden gehouden te
dién Kantore, na het Hof voor
objecties op Maandag, 29 November,
a.s., er voornemen .besta.a.t eene
belasting van ld. per £ op de
waarde 'Ysn alle onroerende eigen-
dommen op het dorp Durbanville te
heffen, volgens Proclamatie No. ;312
van 1897, ten dienste van genoemd.
bestuur voor de . 12 maanden
eindigende 30 September, 1898.

Op last
C. LIND,

Secretaris.
Afdeelingsra.a.d Kantoor,

St. George's Street,
26 October. 18~7.

rrENDEHS.

'fENDERS, alzoo gemerkt, zullen
door den ondergeteekende ont-

va.ngen worden tot op Dinsdag den
7den December, 1897, ten 9 ure v.m.
ala volgt :- Voor het bestier TaD de
tollen te Buffeljachts Rivier Brug,
Grier Brug over de Breede Rivier,
Bosjesmans Pad, Goedegeloof, en
Storms Vlei; voor de invordering
van de honden belasting voor het
jaar 1898, en voor de huur van ce
Uitspanning te Buffeljachts Rivier
Brug en Doorn Rivier Vlei voor een
tijd van twee jaren gerekend van den
eersten dag van Januari, 1898, op
de volgende voorwaarden :-

(1) :Men zal zich moeten aDder-
werpen aan de 'Voorzieningen van
deel VI. van akte No. 40 van 1889
en aan het gewone contract met den
Raaé. '

(2) Te Buffeljachts Rivier Brug
en Griell Brug tollen mogen aHen
die 's Zondags van of naar de
kerk gaan vrij passeeren.

(3) lodO\' tender vergezeld te
zijn van een certIficaat van twee
personen zich bindende als waar-
borg voor den tenderaar, en de
contract zegela op aanvraag te be-
talen.

Voor het verschaffen van gereed-
schap en materialen; en voor smids
werk en herstellingen voor het jaar
1898.

De Raad verbindt zich niet om
eenige tender aan te nemen. Om
verdere bijzonderheden doe aanzoek
bij

J. A. VAN ZIJL,
Secretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Swellendam, 22 Oct., 1897.
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Hoofdonderwijzer Benoodigd
Te Bultfontein, O.V.S.

APPLlCA TIES voor deze
betrekking, vergezeld -Tan

gecertificeerde cop'ijen van de Vdr-

eischte getuigscbnften van bekwaam.
heid, en goed zedelijk gedrag, van de
laatste Schoolcommissieen Predikant
waar applicant werkzaam was,
alamede van lidmaatachap eener
Protestantsche Kerk, zulleu door
den ... ondtlrgeteekende ingewacht
worden tot 10 November, 1897.
.Wer~za.amheden te beginnen on-

middeltl k na de Kerstmis Vacantie.
Sa.laris £140 per jaar, benevens

vrije woning. Een gehuwd per.
soon met kennis van muziek en
zangkunst zal de voorkeur hebben.
, Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagrle applicant
moet zich voorzien van een ondtlr-
wijzers 200 klas .poorwe~ certificaat
om tegen half-prijs te reIZen.

F. LE CLUS,
Sec. Sch. Com.

Bultfontein, 7 Oct., 1897.

BENOODIGD.
'ASSISTENTE v~-n~ KJ&!~

Publieke School te Herbert.5'
dale dist. Mossel Baai.

Salaris £60 per jaar~ Logies kan
verkregen worden van £24 per jaar.

Doe aanzoek voor 1 December
met getuigschrirten bij

J. SCHOEMAN .
Secretaris Publieke Sch~l.

Herbertsdale,
20 Ocwber 1897.

P. J.

Stelle nb
P.S.-D

is, Zl
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BENOODIGD.
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GEfIUWD.
'( E Hloernfontei n, J DI\(I> Kld(.!, van

Lady brand, oudste ZOODvan don heer
G J K1'1ge, L W V , vun Stellenbosch milt
!If IR ••ERITI (': RAlll&, oudste (loehte; van
mev d .. weduwe J J Rabie, van Hloem.
fonteiu

DOODBERICHT.

HET was de wil deR Heeren onse
gl'llefde oudste dochter, SoPHIA,

tot zich O!> tt' nemen 111 h8<o'1hJkhcid op
den lSdeu d"ller ID den ouderdom 'van
bijna 2.3 Jaren. na eene korte krankheid
VIn S dagen aan- intlammatie <Ier l,mgen.
WIJ hNUli(en hiermede openlijk onzen
dank aan allen dlo aus III deze dazen ter
hulp" kwamen en voorul aan Or. Alexan-
der voor de moeite zich getroost.

Rom 5 v. I
rOH.NELI8 N. SW.\.RT,
JOH SWART,

Geb Damas,
Fransch Hoek,

22 October 18'17

ZACHT ontslapen IU d, n Heer op
i Woensdag avond te 11 ure, ISA\C

HE:-;RY :;'\'!p"o:s, katechieeerder der
r.nl<:l,l~chc Kt·rk dill, I. nnj nalatende met
S kinderen Jt, jl heln'u!!l d 'Ol zrjue
echtgenoot", kind. rvu eu ~, meeu te

, Het leven "a; b,m Ch r ist us, en
ster\ en g""" III ..

De bedroef,l, '\1 du",
E. H S.\\ll''io\'

( \l11onl::)
I" '7

STELLENBOSCH.
BELANGRIJKE

Publieke Yerkooping
\ \ \'

Een der beste en groot~te WIJn- en
Zaal Plaa.tsen lil deze Aftleehng,

DE IrL'el ~t I' 1"'1 "ri" \ll'schll'

dl III .1.lIl/Ut kl'll g"l[I Id hei,.
Ut'lHlll (JIll ZIjlJl l'll.th "holl\n!tof"
\II t de It,wd te VI 1 ko( pen Illl.d t ein·
dlii/k hc"lotllJ, 'II de ()lldl"'~l'Il'l'-

kendl'lJ dilrtol' .rl',llItOrJ::Sl'era
pliG! lek tt> \ LI kOl '[1111 ~p ,

,vOP Il suU!..!', 17 ~l)\., .1UIISt.
I IJe "Ioml" k, nde Id.l.lt" "KoeIen-

hof," glilg" Tl tt KI.\l'mllt" atdedlllg
~tdlellho'clt, "'loot Cill l l>ï~1mor-
gCII, omtrent .i'l lIllnl.!\. n \,1Il het
~t<.Jllenbo"ch "t,lt]O\l

Dl'Plaab \JLvat ell! Zet'l' a.mge·
namo en gel'ldellJke \Vonmg onlangs
geheel D1l'UII geuou wd, \ oorZle1l
van ,tile g'l'rnakk, lJ, glt)(),8 lill hllg'L'

kelde!', bUItLI] gC\'UllI\ ell, ,t.tlk lJ,
"agL'llhuls L'[]Z, CIlZ, ,dIl n olldll'
galv. IjZLfl'n d,lkll!. Dl pl-lab
heeft ZL'lr gOCIIl'll glond \001' "IJl"

ga.lruell ('P e\ lll' gru(;tc "L'Jlaal,
lll[gestn ktl' Z,lal' LIJlt!r>Il, ], hIJZOO'
(hl' g'dclilkt la I[ I IIILht· IJoomell.
Dl' El,!!"en,ldl' hL'cft olll.lIlg lCll
llleUI\' bOOlllg',I<lld \.tll I,WII IIlt-

gt'zoclttc I I licht· !tOOll\( Il gt I:lant
(dl' mebt gUl dd, '!JUl ten). DL
l'l.t.ats h !!oed \ ( "I Z,lll I,m IIatl r,
het·ft l'en" All ~I(ltor" \\'lIIunlOlL'1l
dtl het Ilater hiJ !tet hllh II \ed,-
tn h l'IJ ultllcffilndh('lu !.;ese!tlkt
'oor cl OL' IllLlkcllJ. Dl' ~dil.tt" IS
!)(.!zaalu \l1t;t Ilt. mudden h.lver, 12
Jnllddl Il kot \:11, l muddlll g Ir:-;t cn
~ m\\ddell lOg, hl'\' gezaaIde b biJ
\IIt,tt,k goed. Kooplu"tlgl'll zullen
\ll'ldoen ht't tn oogen,;ehou w to
komen !lemell, te ll1eel' daar do
tigenaar reeds aan ltet lll.t,llt'll ts.

I I Levl'nde IIuve,-2 Spannen
PU stook l.l"se Ezeb, :2 voor·.paarden,
.2 \trstt'-kIas:>e Kar l'aMdrn (rum::;)
111 'II Ik koell n (lI \ ,1.11 "en, :2011 Jonge
~I\ t Ino OUleJJ, 20 L :dt u vette Var-
kUh.

.2 Bokl\olg-rll"', klelDc do., 1
K,\f' Kat, 1 lJllg-g'I(', 1 u(JL'1l do, j
('\tri I'lot'!!I'Il, .2 Egg-tll, 2 Span
Tlll_éln, l Sp.lll I'loeg-tlllg'L'll, 2
p.1r! rt t\ Il TlllgClJ, Boprdel'l] (ic-
!lllj"'Clt II'. I OZ, (IlZ. \:)tukvatcD,
kll'l'lll, tl:1.[" ()I ollderbabe'<, 1\IJn-
J"IliI)!, k. IdLl ~I t l'cJ c!t,tp, l!lZ
III 1(. t gL'wo!le ,1 tiOrtltlll'nt HlIIS-

1 1.1.\, h""t.I,II11k lilt. VOOI'· eet- on
,l.llpkUIllL'I· lIlc\\bIICll, gl,~s- aarde-
I\U k ;:11 kLilk! ogel·e('d8dl.~p ellz,
(Il \\<lt t:r IntL'1' ter verkooJl z,\l
\\Olllt'n a,lll~( bo!lLn

\ • Ikn"Jllllg te hlglDnPD om 10
Illf \ lil

I) ,r, B(j~'L\~ l\: ZOOJ,
,\ r"1age rs ,

't, lj, IJl), -{ h, :.! ~ (Il t, 1'1'17.
I' ' -I) ur JJl"\ I LOl!hsor n let wel

I..., z dl, n er gll'oevcrvl'::lclllogen
.!c';l \ l n II orden.

8POLANDER & CO.,
I, I ! I .:;T/UD Sl JAREN

v l"unometer , Rorologe. en Klokm.a.kan

I ••

Jl"""," G.~ DGrl".galraal,

(ioudw en Zilveren Horologca ID
yoorra.a.d gehouden.

\\ J,lltlC"r

I r kllJ J, rt fl ~epJ u...:- I j .. Int. t k.rucp
jf},. nkhol:l'it I.. -.t Jt_; hetr \
• .: JU j ...\"H....~tullid( r \ 111 (.iL 111IIINIJl

lo iJttrU,Ul :ti ,t.1 hn geef .k le
"'.. I.. 1 I I II ~r! tllI~ kro~p ~t.:n~Ci!imuJd~J bet
III k lt 1.~ t'crltchtlll": lt' ~'"H"{'n I li be
\ I I I I t I Iwnder g',."j '(),n Illl,der.u
n In tt fleln' Tl daar cr fllet!'5 ooa.angena lm!i lU

j tt '" wk I' liet gevO<lJcn <an den beer
~ h 'pmatl l< hetzelido van allen, nadat .e een
JU <lal l tuLm\x't"ltolDlboest gtlueeanuddelln hUla
oeproofd hebben TQ koop bij alle lw1dolun
~Il m~uQoll -(.uf.)

WAAROM Lan~rN~~~
VERKOUDHEID, HOEST,

ZEERE KEEL?

Mors KorSOD Borstmiddui

I
Hoeft eea bijna 60-Jarlp naam
voor bet pncz.n v~o .. ndoe-
nlopa VIUI de Keel en Loagea,
Verkoudheden, Hoest, InRu-.0 lJ: a , e a Lcn~unt.teJdal'.
AlIngcrut3m om te nemen,
zekere ,enezint.

Ayer's Kersen Horstmiddel
[AYER'S CHERRY PECTORAL}

QOWIe .ll\edalll~ Ol> d. Groot. w .......
renloon.toJhnl\:d:

Krijg geeae (r ocdeoop n \\ anrduloou
1iaUJaAi. ... 1&11

VERl{OOPINGEN

het

(.~o G ois, AFSLAGER.
~8 0«-(, nk ......tad, kootlJare plaat&.
J W MOORREXS Ja. .t Co, AI'IlLAGEB8.
2 :;".-le Rlc!Jeeukast.,.,1, u.te en I.- goede-

ren.
J W ~TIOLI~G, AFSLAGER,

lI6 O<t-TeW,tteklip, :;ald&nhabaai, le",ooe baY'
losse goederen en de te land .taantle oogst

,\ lIERGM \S'I AFSLAGER
3 S"v-T. l',lkomst. dt&trtkt Ceres pl....taen, ~ee

en loeee ~Ot..."tJcren
UK!> II E~n;R'OS, AFSLAGER

J' Llet-Tc DvnkerjJOOrt,OVS. een uot&) oprecht
1.:( tt."f.::hlc paarde u t;U cz.dheD~stcn buncvcna karp&&c-
len

lb \'d-lc KllprlVlcr, l'lkc1.bcrg,lc'fcDJe hafeen
h_)SdC got., I, ren
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•• cl 8. cl

.\1cflrw<.; Hl hdl:i, ongt:&Jrtccr i 0 ~1 - 0 4
(It~s. hOl L n 0 0 0 2'
K....I'<clil I'cr Hink I 2 I 3

, la-mm, r cn )J(.)8Ch.. Jlg~lc 0 ~ - 0 ..
Buk velleu, ,'C....Jrl"·rd 0 II - 0 11 t

t..:echaoll!:'1 n 3 - 0 •
Anri0ra...~ ~ct40rtccrd 0 41 - 0 5
Ane:ora \"dlt.:n gcnchorcn 0 3' - 0 ..

bclIcb...hgd 0 Il - 0 0
)t uhlell droge • 0 51 - 0 6

droog gerou ten . 0 41 - 0 5
naUe 0 21 - 0 0

" ,Iruog bcsclu'lltg.1 0 ~t - 0 •
Sprln,{ookvclleo 0 6 - 0 6t

\Vnl -011'" LondclIS<:IH.: kabelgram UDder tlatom
1> dt.:l....r zc_t \\ulvcd\ngen ~loten met wlnd\!r
KC"f..r ln(t voor alle ~rtcn markt l'\lal' IDAar \ioor
..ncctp"ltlc. on\eranderd 11aal~ liJk I~ de af,:e~
I 'l(l~JiCU "t~k ecn !HJwnd~r ~tllic gC\\1ocst ).!\.!:lleelte~
lIJk (I nJ,{'thllgc der woorennen en ~'n klewe lCr
mtl <ienH,: ,rt rk beperkingen van kooperw S.euwe
"'\!\'ttXU wol k.omt ...Iplhtp! voCl0lg In, en ):ro'lte ...mag
bjlJrt tr lOOf alle suort~n .'{Ol.'1lefctwol, vrYJ 'fan gc ..
brt:ken tegen t i tot t f \crrnlnderlOg op prlJzc'l (Ier
vor·~c ....et:'k ....lechtc zwaren en bt.-dorvcn partilen
knnnen likt dan t6tf:,"eQ zeer Jahren f}fiJ!:S h"el-'laatst
W()"lt n Hedcn "enlen ol' de plaatl!elJjk markt
163 bakn aangeboden en lIJ<!verkochl Het bIeden
"a..., !it(_'t~1rI f~11 en de prIJzcn der ",orlge wook ~'1!.

handb ... l'! ~c~en ooien ."pcr lange vet"oll,cht van
condlut> nlet verkcx:ht "fe.rk.laartl tegen Did, 6 balen
~uper lang\ blauwe grasveld t'etwol gm~ren tegen 5td
lu hakn korte t .. 1 m,ddelmat'h'" karroo .Iechte wer·
den h ~cn 4i j tot ~. \ verkocht 12 b&len ItOrtc tol
mld{lclmatlge llanover vet \0\(11 weroen tegen td t.erug-
gI t rok ken eo vcr""held<ne partIjen korte .lechte
vC\""ol en JwaaT glDgcn legen atol WIJ noteeren

Per lb.
.. d •. d.

!!:.llrA il 12 tl1A&ngraneld vette 0 bl 0 6t
Goed lot .ul",r .... 0 6 0 6t
Kort tot mldJelm gr&8veld vette 0" 0 ii
6xtraaupcrl2maaD wooYette 06i 06t
Goed tot " 0 tt 0 6t
Kort tot mldclelm 0 4t 0 'f
Zware .Iochle velte 0 SI 0 4l
Ru'l'e eo gek.leurd ~etl.. 0 0 0 a
Extra SUltenhage meeuwltte 1 li 1 Jt
Superieure I 0 I 0
Good " " I) 11 0 Ilt
8lecht.e en met ()!1kruid " 0 II 0 11
Ol' bet land gewa.'lllCltendroog 0 81 0 9i

, .locht 0 1 0 8t
Ra.. c ~n geldcurrle gew&llOChen 0 4 0 II
~wartc ruwe J.,,,,wJlMCben 0 8t O.
Witte k.ru)1If1)jjgewasecbcn 0 7' 0 8
~~ru~ 0 A 0 5

1.10'0' A \ R - Oos J.ondPnschc kabelgram. clalnm
15 dezer <e~>t Bokh ....vmarkt <....t m .... r zeer ,,~,.
n'~ ge.!"",n - IU Jezer lloldUUU'm'rkt .""r,
met ,.trekkmg tot nJ,zmg. op verkOOl u'gen ,L.~ngen
_t ner [anl! c',,1 16id ell 'urer l..ng K,rls 21d" - 20
rl~71Qr "'np.or lan;.: \~r ...t t ;\{ \\e'rd '''';''b~bodeu, en
-<tt" r I"n~ K <la22<1 l'lanrHcl'jk biL~'fde geen tD
nn~ lDAt",te VCIfi.IIl,a\"I.!rmelrt, ('Q H'r8f'hpldcne- partJ}efl
D1l<idt.lmlltll lIilnternnar l1)n mt de hand verkocht
ICl!en 1t id lot l2<i Dc gec!t dcr markt blIjft TW
md "aarocltljnhJkhetd van nrdere verbetenng In

priJ" Teni:llvolge der vacantledagen werd bedeD
de rnnnle,V"le bolthaarmarkt gehoudcn, 9. bAleD
en fi8 , ..Hen werden aangelJ<..t"n en If bRIonen 95
zak""" v .. rknd" B,."lcn vnj gOPU en f'rlj",," on-
"r .. wie"j ~l1per lang blauw (0 \' S) ""rkochtlt.,.. rt Hd tot Uid. lO bAlen good lang winterhaar
it'gehonden tegeD lItd, Inper lug Wlllter Jr.idI
verkocbt teillD laid. tot Uld. Wil DO*-:

lo cl. .. d.
... 1 7 - 1 ft
..,l~t-1l6
'"'It-I.

Goede ol'diaaiN lIOIIIet _. ...
WIDWhur
T"oede
.lUda

JUMBERLEY.

die op eene
ruit. ... groot. Ea 4an
kerk veel Vl:trta!oQwen lteDen lil

lUIke ooamileiln. De, oommillie 'taU
toeaioht o.er hle opleidippchool toeWel.
llDrton Iielt voor: "Waueer Iemand p-
DOePUIIl oDtwikkeld le om 'taU de l8IBeD
Dut te trekkeD, eu slechte In eukele nk-
ken ten achteren la, word. het BaD de dia-
cretie un de eolDDlillie 1'IID toeaicht p-
laten 8IIl wt &iJnetoelatUtg w.temmlbg
te ".,.,eD."
NIl it het wel te weD8Ch~ lOOIde door

dL Bot~ aangewean werd, dat de aen-
delingeD der kerk &OO.eel moplIJk man-
Den 'Van opvoeding en OntWikkeling ru-
Ien &!Jn. Zij komen wel MUI t.e ataan te-
I8no •• r andellogen van .ndere genoot..
~ppen die lelle Europeeeche opleiding
gebad hebben. ?laar BOmt kan een maD
van mindere opvoedieg juist een plaate
'f&n.dlen waar een auder niet IlOU
blijven. En daar in elk,geval toch veel
un de! dl8«ete der eura~reD en exami-
natoren afhangt, zoo mag het VBn ourato-
toren verwacht worden, dat .lij van de
door de synode vergunde vrijheid, geen
misbrui~ zullen maken.

¥2 OGtober, 189'l.
Ze_Ien, per aak, 100 Iba, 7. od to. 7. ad ,

Ch...., per sak, 163 lhl, J& od ~
14.1Od; Suibrbconell per ak, iOBlba, ail 6d
+.otsr- od ; BooDeD, ~, iOt od wt • ocl i
Kaf (Kololliaal) per bul, 800 IhI, lil od wt
148 0.1; Kaf (KoloniuI) inferieur, .. od wt
6. Od, Kaf (0. V.S.) 8, od tot Ja. od ; Voet,
per 100 Ibt, Ga od to, 7, od j JtaIerkOOrD, per
ak, 1St od tot 21a od; BoereDmaoqUitt
29a od wt 30a od . Boerenmeel, . al. od
tot Ma od; Keel, 1St Gd to. od j Gele
KleUea per Jak, 17a od wt IS. od j a.m~
MieJi .. por aak, J6t od wt 17. od; WI~
Mieliee, per Aki Uie od wt 17. O<! i. WiU.
Mieliemeel, 203 hl, 19a od tot iOt UIl; Gele
KleU_eol, 203 Iba, lS. 6d tot 2011od; Ha'm'
Kaal*'h, per uir, JbO lt., 1611 od tot Uie Gd
Uien per ak, 120 Iba, 27. od wt Ma od ;
app;ien per uk, lIi31h1, 9a od tot 1511od~' Tabak
per lb, 0. 3d tot 0. 4d ; Tabak per I (iDfe-
rl9v), ~ Id wt 0. 2d; Koorn, per ,203
IhI, 26a od tot 17. od, Boter, por lbl (1'OI'IICb)
2. od tot 2a Gd; Boter, (, .. eede In,alitelt),
11 6d tot 11 9d; Eieren, per dOI(JII, la od tot
II 3d, Eenden, per .tuk, •• od tot .. Gd ,
Boenden per .tuk, 2a 6d tot 8a od; Kalkoenen,
per It.nk, lOs od tot lila Od;Bam ea Spek, per Ib,
0. 4d tot 08 6d ; Zoal, per ak, 61 3d w' ot 6d i
Okkernoten per Ib, 3d wt 6d; Gedrootrde Pee-
&lkoDold tot 6d , K&lk per ... ~ 511od tot 61 &d.

SUCUTVEE -Q_n, (JrOO<iIl), pnma, £7 0;
tot £8 08 , O-n, liOO lt., £6 OS tot £ï 0. ;
Koeum, 400 Ibs, ,£4 oe tot .£ó 0.; Kal ..era,
30a od \ot. 4011 od , Varkena, 100 Iba. Ma od wi
45. od , Lammeren, 30 Iba, 1311od tot JÓI od ;
Hamels, 20a od tot 22a od; Xaapeche
B..-bapen, goede, 21s od tot 25a od, Kapatera
2.!a Gd tot W. \Jd

TREKVEE -~[ullen, groote, £20 tot £25 OS,
Mullen kleloe £15 0. tot £180., RIlpaarden
£ 15 tot £20, Trekpaarden, .£ 16 \ot. .£20,
Elela. £7 OS tot £8, Ouen, gezollten, £12
tot £13

GEJttENGD NIEUWS.

AANMERKINGEN

Reg18trat1e te J(144el~.
Reeds hebben WIJ 4e aandacht bij de

jingopartij te .YiddelblillJ bepuld, naar
:sanleiding ran een s~aa1 toe18(fl'llm,
doch de bijl:onderhedeq nu ter band sijn
1:00 leel'l:8a1D, dat wf n~ eeJ18 op dlt on-
derwerp tel'Ulkomen. H"t bleek dat bijna
een 100 tal aan_ken ~ Middelbttqweg
ItatlOD voor den maai_raat kwamen en
dat hij de papieren naar den procureu ...
generaal had opgelSODden, doch Be &enag
had ontvaugen ter afbandeling volgena
wet. Met betrekking ~ de punt.en door
den heer Brown (regietnltieagent uit Port
Ellubeth), opgeworpen w .. hiJ van ge-
voelen dat hoewel yeldkornet Grobbelaara
lijst niet in alphabetl8Cl~e orde was, &OCh
werd geen enkel geval be1WeBen, dat eeDig
persoon daardoor bena®eld wenl. Het
werd met beweerd dat ~nige Jlaam weg-
gelaten Wllll, of dat de:naam Vlltl eenig
pel"llOOJl gel:ooht werd ap nieligevonden
kQn worden." Maar de~ W3II niet het
eenige bezwaar van diell knappen mijn-
heer Brown. Zijn tweede punt wa.~ dat
Grobbelaar geen "lijst tan geweigerde
aaruoeken" had opgemaakt. "Maar de heel'
Grobbelaar gaf getuilfenis dat hij geen &an-
zoek had geweigerd I" De lijst van Brak-
riVier werd dus bekrachtigd.

De Zuurberg lust werd ook bekrach-
tigd omdat "de lust der nameB van be-
weerde kiezers, woonachtig te Middelburg
!ltation eerst na den datulJl van bepaalde
RIUIting van de l'oorlooplge ltJst aaD

veldkornet Coouee werd gegeven." De
lijst van namen die geqd werd eerst
naar Grobbelaar te zijn gozon<len en later,
toen het reedll te laat W&8 naar Coetzee,
wa.s geheel en al bnium de Qrde. De magiS-
traat htlrinDerde er.wn, dat alle aanzoeken
door de applikanten moesten gescltreven
worden, behoorlijk beyestigd door getui'
gen. ''Slechts fine van de ~IOnamen zIju
a'(.'SChrevén op de behoorlijke vormen, en
het schijnt onwaarschijnlijk of zij het Zlliven
geschreven hebben, da:h get'n 81'11 I~ dool'
gelmgen getet'kend. De andere aanzoeken
zijn op allerlei papier ge"l hrl'II'I/, urmti'lI.
d"cl~ w"j"r andf'rl!II dali apphlcftltlm en
lIIet bdwor'lJlc door getwgl'lt gpteekl'lld."

Al de lijsten der vlll'IIChllleJlde \\ IJkiln
weruen bekrachtigd. Vier Q8.¥len \I Cluen
bij die van Mlddulburg gevof'gd.

VOOR DE GOUVERMEltENT8$(;HOOL te Bult.
fontelll, iO. V.S, vraagt men oen hoofdonder.
WIJ&er

DI: HKER P J. VASVERMERWE woonacbtig
te Rawsonville, HoudiDI, IJlodl ee~ fl'l&l Afrl'
wer bill voor verkoop aan.

WEGGEI.uOPEN.-Een bruin memepaard III
Tan Mattlaad weggeloopen. Voor teeuneD r.le
adY'8nenhe.

WEOEl!I8 Pl.AAT1IG£BREJ[bluven heelwtot be.
langruke stukken tot onze volgendo nltgave O1'er.
staan.

DE HEEK GAR' I~, tnaglatraat 1'&nKmgwilh.
amstown, wor jt genoomd Ills de opvolger ~an
den beer FlelllCber te Port Eluabetb

AI!.~'sI'ENIE IJENooOlO1J - Voor de derde
kue pubheke scbool te Berbertldale, afdeeling
Moaelt.&i, vra.agt meu eene astIlr.teDt.e

DE !'LA"'T!! "Kaf t.f snor', &fdeehng Stellen.
boecb, Yan den heer ?tt P LOllbeer komt ondtr
deu bamer op WoeDadag 17 November

WIJ verwuzen lIlI4I' de advertentIe ID een ton.
dere kolom omtrent bet Kaap Rt. Blaizo hcbt.
hUlA,MOOI88lbaat.

Dr. SC II ( T'ADI Enn STIES, verachnuonde lU
on&e uItgave ...an bodeD zun beel bellUlgrUk
Men gelieve de ~erkoopmgen eeDS Da te &len

DE IN~()MF.SDEMAlt.IlOOT,do N"rwnn, wordt
vroeg bedllnlll0l'lell I\\er verwacht De UItgaande
boot, de D'lMI/I/I (),xl'" vertrekt morgennanud.
dag om 4 unr

hESTINO TEfiEN III ~DEIt"E8T - Volgcn8 ad.
verl<eDhe auu twee enten! !l'et cerhfikat.en VaD
Franscbe doktera. besclttlt1>aar '''oor lDentmg.
doeieIDden ID de KaapkoiooIe

ZF.UMOORJ> ft: XF.\\ YOUK -liet wordt ge'
zegd dat een gC9lIt van zolimoord Zlcb te New
\ ork op<tnhaart OnlllllllS werden lIle! mtndt.r
dan tO genUen op éeu dag gerapporteerd I

Gelijk wIJ vroeger reeds gez<'gd hebben, NOG Ef~ St.AUtTCHtI lt-Boo blallke mao
moet de kerk 10 haar vastholiHlen asn het genaam1t Andrew Janhen, werd Vr<ldajlllvoDd'
oude en in hafJr waken p' er begmselen te Rondeboecb ".atIOn door eeD trclD overreden
'vel toezIen dat ZIJ Ulet hlijve stIlstaan en gedood. Het lUk Wt1.8 v_lUk verminkt.
waar ZIJ l'oorwaartll mOt\t. Er III heel DO&GA,CALVISIA De beer J G L Stranll8
\\ut uitgericht in verband met de zendIDg voor wuleo deD beer SydDey Fryer, vrugt de
der kerk dool' middel Van de prêdikanten ~erdere onderateunlng lt1 &lln be&lgheld van het
zendwg-vereeOlglOg en van d~n vrouwen ceeerd publIek
zending·bond. De ,endmg-('ommiH8le 'fE1Wf RS.-De afdeehngsrnad van SwelleDdam
beeit, op last der synode, gt1l11pporteerd in vmag! om teuden! voor bet be.. uW' \&11 toileD
welk nauw verband deze belde hchamen In dat dtatnkt, voor bot InvordereD van bODdeu
nu jjtaan tot de kerk. Zij staan beulen I'n bela.tmg, eD voor de bour nn eene ult.paDnmg
~oollcn zicl! gereedelijk onder toezicht DE, ItEER J C OE KLERK, agen' to(slager t<l
der z~ndlDg-oommi.lie. Van gelden gevon Molteno 18 door het hoog gerecbtlhof loo:lelalen

I II' om &la gezworen tau.teur en guworeo tnna·
zIJ vers ag, en van aaD8te lOgen geven zIJ lateIlT van bet booge gerecht.bof te prr.ktl8eereo.
kennis aan de ze1;lding-commissie der
kerk. Intul!l!Chen hebben zij veel werk But.LANIl8CIJ.-Onlanp mOOlllvear het rond-
gf'oaan, dat linden ongedaan .... bleven pande hof te Bo"endorp een tolk gebnnkl

e- worden .om de getn1(enlll van Iemand met den
zon ZIJn, of nlOl'lelijk door d(·)kerk 1.elve num "'ton Ah.ter MePhenon Uit tHollandacb
kon underuornE'n "I\·orden. .!\let IJ ver en ID t EngelllCb te vertalen
"Ijsbeid beeft de predlk,mten zending· DIl.O<)I.rl -Van RIchmond komt bet berIcht
veréllmgmg l'en arheld aangevangen en onder dalum 23 October, dut bet zoor droog Ill,
voo.rtgezet In het hart van het bel<ltmuum wo droog, dat ~oo er )feeD regeD bInnenkort
aan het N yllll!l3-meer. ZtJ heeft reeds 14 valt, de IICbapen, an gebrek aan water op vele
urhelders aldaar. De vrouwen zllndlDg. plu.atAen zullen omkomell
hond arbmut te Klwherll'J en Johannes· LASI' -Een redeelte <an het landgped "Wer
burg met all ('en onder de ~klellrden, vergenoe«d, te MaItland gelogen, zalopZater
maar ouk onder ue arme blanken. dag, .10 delal', op de Btoep \an de baDdeLIbeIl"

De vraag IS nu: ZOIl <le kl'rk Int al dit alhIer verkocbt worden door de ataJa,zen, de
beert-n J J Hofmeyr en 7A>OD-(ZIe ad"...)

werk overgegaan zIJn, en zelf de paar
dUizend ponden gevonden hebben the nu Zf I ')I'>oRI) -Een blanke man, genaamd

J'aarlIJks door de predikanten zend IOg- Dr.mei Ohlll8On,llIl dlen.t van den heer Bessell.
NleuwemarU.tru.!. alB koebler, pleegde Zoo·

vereenigIDg en deu vrouwen zen<lIDg.bond dag J!Illfmoord £Or zlcb op te bangeu Geen
bellteed worden r oormak wordt gonoemd Toor deze daad

En kan men langs den gowonen weg M.\I.:lJE8IllIIY -De afdeehngtlraad van lIlal.
dien Ijvl'r en dien geest vlln belangstel. meslJllry pft ken.lII dal er ~erKa<lcnnge. be.
hng wekken en gaande houden die door legd ~In om te be.lulten o~or net belfen V&Il
de bovengenoemutI vereenigingGn aan den belaatlngcD op hondont en op alle vto'~oed In de
gang zijn gezet· )<;n als bet antwoord afdeehnlJ daal'tlan onderworpen Ook vraagt de
waarschijnhJk "neen" moet zijn, dan 1>1 raad om toode", voor het c"lIecleeren der bon·
het niet wen!!Cheluk, het word I hijna ge. denbelutlDg
val\l'lijk, die werk7.!1a1l}bedrn te "tllenaan EtSE IlLOElCESrE:lIO()S'nLIIW. Hetaohijnt
banden leggen. MIf!8Chlen zal lie commis. ofbJoementeotl>ons&elhngeD nn aaD de orde .VD.

d Te ~'r-.lIlscbboek gut lUen IIODop Woensdag
sie, ie <loor de synoue aangesteld 18, met li No\'ember bOlldeD, en daar er pracbtige blO8'
bedaardheid en O\erleg een weg knnnen men te Franscbhoek wonlen gekweekt\ zal een
Vloden om de vreezen te stillen van hen bezoek er been op dIen dag belredigenQe reaul·
die meenen, dat. als de macbt ell de werk· taten afwerpen
zaamheid Tan die inrichtmgen toenemcD, b DE TRAXl!\'AAI VaD regeennp"'lIfe ge.
dit moeite aan de kerk kan veroorzaken. IIChledt,Toi¥enaadrertontte ,oproepmg 't'lLIIappli.
Het is wel waar, dat WIJ niet slechts aan kanten voor betrekkingen Yan oDd_uaer eD
het heden moeten denken. Hoe, als in de oDderwJlZ8ree, aaD gesubsIdIeerde lVJbcholen
toekomst, als de predikanten zend mg· Ook voor de wIJkacbooi te BloemHof, Z.A.a.,
vereenigmg en vrouwen zending-bond JU vraagt meD eene onderwtlzerell.
macht en Illvloed zallen tHegenomen zIJn, Dr. "i'ALI8OCRY 'IERAf D ' zegt "Be~ geheeie
er een verschil komt tU"llcben één dier IaDd (RbodesUI) III DIet ID banden van m&at·
beide liohamen en de kerk? Als men Rchappfj(ln. Het 1011 ecbt.er waar &JInte aeggen

dtot Olel aUeen een ()nzr.gIIJk lJIoot deel
daarnan denkt mag men wel Vreezen voor minerale eigendommen, doch dne.vumdeD Tan
venvlkkelingen. En daarom IS het te wen- bet vute laudboo .. land en welveld In da handen
sohen dat de eigendommen dier b91de ver· van uDdoelbollderll ID Ellropeeecbe apekulatie"
eentgingen tergoedertronwaandezendmg- oodememinpo alJn." Welke plaailen ....ord.n
commissie der kerk overgemaakt worden. aan de Afrikaanscbe boeren geboden? De oogen
En dan zou denaijveromtrentde inkomsten vaD bet land lun reeds ultrgneu.
dier innchtingen, als !!Chade dotnde aan DE ED. BEU R. P BoTHA be~lndt Zich op
de ge"l\ one inzamelmgen voor de zending eed'be:r.oek lD de lItad. HU kwam hIer gtBtermor·
der kerk, allengs verminderen. 'Vant het g_en per Dutluf/flr Outie van Port Eliu.beth ....
lB te ho""n dat met :.Genemenden.llending- Kort voor 'UD komst hierbeen heeft de ed beer

r~ Botha en 'Ulle gade een dne .. eekach kUlertJe
geest bIJ de predikanten en leden der gem_kt ln de dl8trikteD Mtn.lsbllrg, Ontdook,
kerk, de Ink01D8ten genoegzaam zullen Somerwet Oost en Peanton la de m_te plut-
worden voor het werk dat zICh steeds !len ..ond hIJ het erg droog, ID Zwagerhoek en
uitbreidt. Maar de apostel EeS't: "bln!!Cbt P'!IIf8tJU WJlll bet Wtotbeter, overal &ag hO dat
den geest Diet uit". De kerk moet be- beliitgatoeIllDg ln Pllblleke ll.&D(Olegenbeden,lA)().
hoedzaam zun met wat 'U vau dé boven- ala regllltrafté en de aanstaande elektie 'Vj)()rbet
genoemde vereemgingen gllltlt eÏf<chen. boogerhll'" aan den dag werd gelel{d ])e heor

,I~a~ Betha komt boofdlakeluk om schiklriaaen te
En zij kan ver~_zaam zijn, daar het maken voor zlln toek&lDIttg verbluf 10 de.~
blijkt dat de voorstandelB en be~tlerderll
van de predikanten zendlilgs-ve~eDlglDg El'S C...TAt.OO1:S~a.n booitOil, etsen, gra~urea
en den vrouwen JendinUlil-bond vln harte mllzlek, eD. lut d.. Ter.ameling van dr. Leyda

ev staatuecretaril der Z. A J:1 bj! publi.lre TeillOl
in bet nanwste verband, en on er Btipt te .. orden vetkocbt te Pretona, op 3 ~bei-
toezicht der kerk werken ,,·men. en ~olgeode dqeD, 1& door oOlontvangeo. zf\ Is

• • ...erkrvgbaar un [h Volkuttm~kkeru. Volpnl
• De I Qlb~/" vind, d_ verkooplng pleáta om.

"Middelen, middelen" is hee groo~ dllt dr Leyda van plan 18eeD ander bwa te gaan
woord. Te jY.ellington it. er eene oplet- bftonen. anderen &lendaann eene ~oorbetelding
dmgschoolToor zendelingen, die door den om Dar Europa te vertrekken al. vertegen ...oor·
IJver van Uti. A. 1tIUITlI,' werd ue:fonnen, dlger der TraDllvul. Het gerucht wij dat bem
..n met ':>ehulp ",m plaatlltllijke ouratmen, een a1U18 'an U 000 per laar zal wQrd.n toe-
en van een pa.ar geschikte docenten aan ""kend Illtu88cblln .ullen Itofhobbera V&IJ goede

A.LL .eo "E»L~1 boekeR, elseD, enl. eeue IObQOneg.legenhOJd
.... """ .... - den gang werd gvhouden, en reeds een nebbeD goede koopj. te doen, of le tQ IateD

aautal brUIkbare jonge mannen voor de doen.
De synode en de Langberg. d' t d d' h fl I _, Delens er zen lOg el'. ge evenL. B.L'fX vAS An.llu -Oe 32.te ge .. on. eIP-

·Wy wenschen de aandacht onzer leze1'8 kerk hield erover toedcht door eene com- meeue l'ugadenng vau uadeelhoadera 1'aa do.
te bepalen bU het achrij ven van een !lIl- mi88ie die zij aanstelde, en door hare bank .. erd qp 29 SeptoIn bet CanDOMtraat Mtel,
achten correspondént die zich noemt "M'" examinatoren. Het salaris werd !revon- Londen gehouden. he 'Vj)()nutter _dat de poll.
elders in ons blad verschijnende. Deze den door d\l plaatselijke curatoren. Nu tieke lucht no Zllid·Afrika th&ll ....eelbeldml.r
correspondent mage geliJk hebben of niet willen eenige leden der synode dat de .... dan eeo Illund of .. at,eledeo. De l'UOnUt·
in Eljne gevolgtrekking, dat men erop liit kerk liever haar eigen leeraar a&B8t.el1e, gang nn de bank 11''' - belllOed.iaend. liet
iS bil de lIynode der Ned. Geref. Kerk, in- teneinde waarborg te hebben, dat "et on- nappon ~an het balfJaar toonde een prof1~ no

IJ lf. bIJna £4,000 _r dau die -'&11 Mt YOJ1I8,
direkt ondersteuriin8' voor de tegenwoor- derwljs bepaald kerkelijk tr:a1 De ,,_. __....1- £61,800 0111 uitcej!eftJU ce .. OrdeIa. De
dige regeering te JIIlekeni doch er kan cumtoren der inrichting diroektlillll'M1 .teJde:a het PWODe ~
min twijfel bestaan aangaande de wen· dit laatste. Mar.r de beWea
lIOhelijkheid, of de Bynode zich mê~deze hierin bij het oude
LangbellJ-jellChiedenil, d.i. eene bran- omdat sij er tqen op., de II'lt~~1eQ
dende POllt1~e tall den da« li, Q8l TOOr alaN en
.u lnla&eD. Hef .. waar dat bet in. I1;;1:: ';':t'"i.~jij7~~lI9Mta CIU ~ MD JIQIWflt ""4 ._,... -JIl'

"" ",~.. ::

Bezendingen kaf worde!: aJechtll voor dadel"ke
<el koop on t~augen
Er " III verUalld met onze plaataellJke markt

gedurende du afgeloopeu week ~oer "eIDIg le
melden \' oorraad genug en zeer weiDlg venin
Jorlllg III prU' )fIches, al. er allete ...tln te &eg
gen ,alt, w ..t lager Goed WIt en gemengd
kafferkoorn goed ID vraag WIt eD geel Ame·
rlkllan.cb mIeliemeel volop Voer en baver
laag verkoopmgen beperkt Kal meer volop
en verkoopmgen l..ng..... m Geen verandering
10 pru" t.e vermelden ID boereDmeel Aard·
appelen vru volop UIen bOIf,(,Dgewoonacbaanch
Boter goed 10 <raag ~~Ieren eemga&1D8 \ ut.er
'" ruchten en groenteD verkoopen goed PlUIm·
vee zeor .chuTtlCb en baalt booge PI'])ZOD.

LnF.SDE HAVE
.\lle .lachwIII!Cn In pru" gareren Pnma

pr ..kr.""b oll\crkrlJglJaar 'raag naar goede
paarden cu mUllen

JOHANNESBURG.

(Lt, )I '/!f JC,). rtlp!"'" !)Oor ek tDeek, geM'
dIg'; .!.! ()du!Jer, ISfJ7.)

'UD de pru.eD der laat.te Synodale aanteekeningen.Dt' V(dgundu
weck -

:: 8 d
0 i 6 0 8 jj
IJ :I 6 I) 2 9
o 16 0 o Iii lj

0 6 0 I) I~ 0
0 1 0 U :l 0o 18 0 1 10 0
I [> 0 :2 8 0
0 :! U 0 3 6
0 ::l 6 0 4 5

ft I Il l.C Il 0 IJ lJ 0 0 0
K.dkol;:f\cn 0 7 H o 12 6
K lift rkoofu Jj 14 9 o Iii 0
Mlellc. g!_lc U Ih 0 o li 0

gCOlengd o 15 :I lJ 111 0
Zout per lllk 0 8 0 0 U 0
Havor per uk 1 I ti 1 4 I;
Lieu o 14 0 1 I I}
Aardappelen o Hi 0 I 11) 0
Maun .. I) I~ 6 I 10 0

1 t)~ OJ S 22 UI t - (Jh uler) - I){> luarkt "foor
~lt la~ Vtlh n h v..,..t I- \! rol lu.n,.:c en l~,,).;c f!1I korte
~)f::...t:hadl..!dt h~ ntn (~n KWRl't tot drie a<htrlle rlJ
7111:( eli lo. Irtc dril' Blhl",t,e tot een half flJzmg' (_.lro\c
..dli..!\ j.,rn.nn U t!\: n '.rlJs Ier h..nhtc ,crkoopwg 1nt
~en b\IUI tL'lJen, t n lnol",cllen 8On\3 een kwart
lager.

DE ZUID-AFRIKAAN
VDIINICID MIl'

ONS LAN)).
DINSDAG, 21; OCTOBl-:R, J.,<!17

ARBEIDH·KOLONIKN.
ElueJ'll vlllden onze lezers bet rapport

der conuniSSIt over arbeids-kl)lomen door
dl' laatste 8) node aangestflld. De COlli'

miSSIe doet wkere belangrijke aanhev~-
Zij IB er In g"slaagll met tie hulp

dtlr ri'geenng el'n paar plaablen iu het
d1~trIkt Kenhardt van het pa.lement te
vlIrkrijgen en ZIJ doet de aanheveling dat
tiene Kolome aldaar gesttcht worde. Zij
heeft van de regeermg verkregen dat deze
aanstaande Jaarj t:!';IOC I op het pond voor
pond bf'lglll:lel voor besproeIIngswerken In
verband ruet deze KoioOIe, op de begroo-
twg z,tJ plaatsen. De commi98it' doet ver-
der zekere voorstellen tot het vinden van
de noodlge fondsen om arbeids-kolonlên
III verJ!Cblllenue clitItrikten ~e stichten.

In verband met de arbeidskoloDie aan
de OranJerivier, IS ue eerw. ScHRoDER,
van Uplllgton, JO de stad en zal bij waar-
!!ChlJnlUk de B) node toespreken. Deze
z!lak komt op 8peclaal verzoek morgen
voormidd~, na de bUltenlandsche zend lUg
zal ZIJn afgehandeld, ter sprake.

Wy vertrouwen dat elk lid der 8}node
nauwkeurig zijne aandacht aan het I1IP-
port zal wijden, daar de zaak tlIln Uiterst
belangruke IS voor kerk en staat iu ver·
band met de oplollBmg van de arme blan-
ken.kwestle, die naar onzo benchten, eiken.
dag meer hl1lndend wordt. (Zte medetiee-
hng Uit Ksnbardt ID onB laabste nommer,
die bevestigd wordt door een brief van den
afdeehngtoraad aan de commIssie o,er ar·
beius-kolonlên, en een telegram aau den
moderator van den magistraat van Ken·
hardt.) Dat de arbeids·kolonie een van
de middelen ter opl088ing v:m de armen-
kwestie is, is genoegzaam gebleken door
Wat in Duitachland en in Europa in
het algemeen bewerkatelltgd 1<: El'ne
proef behoort genomen te won.ltm, en zoo
spoedig mogelijk tU de behoefte te Ken·
hardt te worden voorzien.

<De« H""O&r!J,. jf~r
de,. Y~"ri G~+rrJletnk li«/: iH

Zuid .J.fNl:a.
Boog Eerwaard. heer,

W..... broeder ill deu B_.
De _miMie 0Ter arheid8-koJoaiëII heeft de

eer het TO~ te rappor&eerea:
ZijiJ driimaáI bjl_ "erpclerd pw_t. W.

,.... CIea af8iUIá die de led.a 1'ul .IbDder...0-, en de OQl'erJlljjUIjjb ~ daardoor
ua .1'~ TerboDcIea, ftU'1'OOJ' re-
.peoiale 1'OOrZleIIUII werd aemaak~ tUdeDl de
.. ate lJ1Iode., heeli aU niet de vrylDOOClÏ¥heid
.. had lIIeerIIIalea lPIICiaaI bU- te komen.
Zii meeut eobier dit -u redaan beefi _&

lIOIlder speciale foudaen ter bare beechikkilll,
hiDDea baar bereik ...... en vertroawi dat ....at
'IJ ..oor de hoog eerw •• )'aode I~ leiden UI tot
bet lleDleD ~ Vrak\iaohe .tap~n.

De 00PIIDlII18 bepaalde r.ich iD baar oader·
-k.wt de ..olpn4e ~:
1. Wit bedoeIl 1110Il bO eeue arbeide·kolonM,

lIIet het 00; op de bjj&ODdere beboefte no ona
land? Welk81'0rmeO W ILl) aannemen?

2. Hoe .. orden de benoodigde fondaen "81'.
kregen?

3. Welke plaateen, lf_lukt voor bet doel,
.Iln te verkr\iren? Eu ooder welke voor·
.. aanIea?

•. W.Jk. regJemen&ea sullen voor arbeid&-
kolomëD iD aoItt .. ordell geoomen?

Op due n-apo biedt 4e oommllale beeebel'
denljjk de TOlgende antwoorden aan •

1. Het hoofddoel eelJel arbeida-kolome lD
dIl land lII~t .On aan arme blanke penouen,
die voor ge&1JllleDte &Orgenhebben, en dlO niet
beboorljjk .. erk en "elltieo.te kllDnen bekomen,
aulb te ..enJObajf'D IIJJ hen &&II een behoorljjk be-
Kt&an \e helpeo,en door mvloed "n ~beiding,
belde hen en huoDe ~e41lIUeD.an de gevaren
... n aohtenaitsm.J te noddon
De vormen du, ~o~e Kolorue unnemlln

nn, I\JII tw-Ierle, :
)JI ha urm geMl, blQven alle g<lbouw8D, alle

geroedllChap. en alle tomgroDden het etgendom
...an de arbeldakol.nte·oommlll8le
In I,,,t f,~ gerul woreen de groaden onder

sekere voorwaarden oltgegoven waardoor de
Kolom.t OltelUdcJUk eigenaar n.o 'zun erfwordt
on de "Kolonie" &leb langzamerhand o_t ~
eon groot dorp.

Vwe comm_le beveelt den eenten als den
normalen vorm eelter arbeide kolome un, doch
_nt dtot er gevalleo IUn "&ar slecht. de tw-Ie
vorm ult ..oerbaar UI

2. Het vlUdeD van de fondeen ",'erd breed.
voerlglUk ~proken, en op dit pUDt Tmdt de
commume dat er yoor ontl de volgeDde .. egen
open lIJn
a Een verband op te nemen op plutsen ape

ciaal voor bet doel opgekocht, de renleD op het
verband, beneveDl! alle andere noodtge koeten,
t.e worden gewaarbotgd door de IDscbry'tngen
mn eeD unt:1l Tnendén die op £leb Demen voor
een VUf.. of tIental Jaren lOs (tieD BhillInJB) of
meer per Jur bU te dragen

b Eon mr.atschappu te ..onnen, .. elker deel.
bobben oeu geeohlkte plaats koopeD, en terWIlle
van de goede r.r.ak, geheel of gedeelteluk atIPen
van reDteD, of bet nagen naar renteD nlt.tellen
totdat de kolonIe, naar beL oordeel der oommIs
81e, lI'Jnstgeveod wordt

c Bet bekomeD van plaa""n Tan bet parle.
ment, voor het doel lUIn de kerk aflrestarlll. I'n
hf't o/lDeneD, lodlen mogul"k, van geld onder d~
b..ttproelïngt;·acle voor ·bot maken "an watt" 1"'1
dIngen

ti 8pl:'e1:.al collect<lOrcn 'oor de zaak door de
gallllCbe kerk

BIJ dil dlcnt gevoegd te worden dat d,· eottl
ml"Sle alle pogIngen beeft aang ... end om geld
odor de leenmgs.,cte to bekomen \ un d" Ie~cp

ring dat ZIJ In dezen Illot ISg.",J.,agd no acle
IICbnnt gecnc vOOnteUlog voor oDderb,Vl:!," ;:e
Tallen te maken, OD meD Wllll nlf t Loereldom
eenige "IIZlglDg In de acta &4n t p:ulument voor
te stellen.
..3 D~ COmml>!8leheeCt, met bebulp Yan aub
COmm18ll1CII,onderzoek gedaan nalll' l(el!Chlkte
plaallMlo Zn weet van olgcooomnten In ver
ICblliende dllltnkten dIe voor het doel te be
komen waren tudens hur onderzoek, ODdIe
mogelUk nog to verkrugen zun

Zij deed lUltllOCk h.1 de regl'tlnng om ""ell,
ID elk gel IIIWaar d. rogeenng bet plan blld be
8proelïng81l'orken 14 beglUnen

ZOO bIJvoorbeeld, 1'J'oe<"r ElJ vorlof, ten behoeve
van tonne blankeD, dat dCleD .r!JeldeD mochten
lI&Il den vooraeatelden dam te St'yn.bu'fJ om
Joodoende bn de Yoltoolïng ala erfboude':' toe
worden opgenomen ADdere I'la .. tacn "oor d.
..aandacbt der commlAlO waren Dar/tnutnll en
!Vat, rfqrcl In het dU.tnkt JanllCn~ liie De rc·
geerIng Ja "I'hter nIet met de blOltprooiïlllP'
.erken \ oortgegaan Zu meent dat het nl..t
wenscbtlnk 1& pnv.te "Igendommen, wur au
bet oog op blld en nog hoert, te noemet!

Zu nn lIIet Ij'enoegen ..r;rmolden dat het bll&r
gelukt 18 t .. ee plaal.8D, aan de OI'&l1J"n\'ler
eD m bet diatrikt Kenbardt gelegen. met d~
bllip nn de regoonJtg, eu vooral van deo mln ...
ter Tan landbou", den ed heer P B Faure
L W V, 1'&n het parlement te rerkrugeD. De~
plaatson tUD&le/"p ea Ka/ofl"la' met roebt 1'&n
een wtotervoor over oon' hooger op hIlIende
ploats - N ....

rBUlage B beacbrllft de voor"unten WII&r
onaer de gronden &antie kerk ....orden afgeata&n J

De commule bad ID bet onderaoek naar ge.
schIkte pl&atsen ItoDga de Orootririer de
oDw&aldeerllare hulp nn onaen JendeilDJ te
Upington, den oorw. heer ~ebrOder. BU "er.
dIent den bf'alen dank der oomlZllme

4 De k .. eaue van regehng 1ftdoor de oom
mIlISIeaorg"llldlllluk overwogen ID de "ooncept
replmeDteD" dlo dit rapport 'FOrgezollen btodt
III eene proeve ID dit opZicht tor beoo;:;Jet:hng
van de boog eerw. 'YDOOe. &dert de s)'node
vergaderd I~, III owe commll!lllO lD ond6rbando-
hug geweest met do regeenog o..er bet moge.
gelUke "'D voonchotten tegen OODJageD rente.
koen onder de bewproelinga acte, en heeft bet
genoegen te knnDen rapporteeren, dat terwtll
bet blUkt dat zooall de wet nil ataat, de regee.
nng DIet bU I1Wlbte "dadelUk een ~oorecbot
~oor lrngaue werkt>n onder eente ...erband te
geTen, aU bereid IS om bU de &aDBtu.nde a_a
't'lLII het parlement voor te ateUeD dat un de
urlr eeDe aom 1'&11 cuoa £2,liOO op hee pond ...oor
pond begineel toege&taao .. orde 1'oor trnptJe
werken.

Verder wenlJCht de oommIllIlle voor de aan.
dacht der vergadenng te brengen, dat 'u 1'toD
den afdeelingsrud van Kenhardt, zoowel &la
vaD den magtatraat dIer plaats benebt heeft
oDtvangen dat de toeatand der memchen Het Olifants .
aldaar &OO'lanl!fla, dat men dadeluk tot de tlhch. n Vlar
ilUg der arbellls·kolome behoort over te gaan
teneindo &an de armen ultkomat te veri_en:

De oommtl8Je wenacht op dit pnnt un de
b&od te ge ..en, dat er ondersoek worde lDge.
ateld lU hoeverre de commlllllle die beheer beeft
o..et' de DoodfoDdaen ..oor Namakwaland en
andere plaatsen, maaM beeft ~e bijdrage te
doen teoelnde &all ...eranaden bulp te 1'0J'1_n.
Volgell8 de berichteD UIt Kenhardt III de be.
hoef_te 10 dat d.. triltt &00 groot dat onJe onder.
nemlng te zoetap en Kakam.,. wel ala eone
aoodhulp mag ....orae:a bescbouwd.

Wil bilJTen,
uwe broeden en dlenanm,

W. MI:RR.t.Y,
P R AIeL \CIlLAS.
C. F LEll'OWT
H,MiiLLt>:K.
D. S. BoTH ....
B. P. J MARCHAND,

CoSVBNER.

Jl (JH d..n Edi.tt'Ur
Waarde boor,-Blermede

doen, of hel DIet beter II
011 bllDDo bijoonkomsten
voor bet hoogerbwa DOtllin,eer-.
knnnen .. eten wie de
dan dadeink voor hen ona
de 0ppolUtle kud.daten
moeteD alii latten, emdat WtI
aIleeruIIk knnnen ...... un na
bet CJrkel·oomlté MogelUk lIIOflIII
poten voo"llllen en die INDIICIIl
behooren UIt den "ee genIIIIId

Vertrollwende dat 10 awe ....
booreD over deze lUk, blUTe ik,

Het

Aan ikn ErWIOtr
Munheer.-Gedllng word ik

eeDtgO andere muner 1Tltlndeu
p ...tonen! bet.u door eeD COI'1i11IpO"~~.
naam\eelleJUDg, of UI
Nn ~WYmde ~~"P~~
Plet eD oom Abraham, eoz.,
&Oden toe dien t dan 0111 QJII
..erdr.cht toe maken en te lIieD
of wil het wvmbad DIet eeD •__...::~"'._:..
gekocbt hebben, ter .. ijl ik ni.
\VUlt en de beer Dirk van Zyl 4 _,*,Ie~"
In banden eo de koop ven hei
bad. :Met hem glDgen de be.-
vad beaoelren, nadat de puiJfllljma
wu, eo bealoten wH tN&lllell
l'l'lenden het te Itoopml. 011&
l'enraarlooad bad, een .!"rate
maken, die eeo aegen voor al
trlktell. eD TOOr het land In " " .... [jj
,,_~ aoR.. Maar we..;"'" ODze
mlnlJ worden de 8'emt'l:Uf.e en
t~ OD' naar bet hoJfJ lllllllilllNl,(
verteld dot Rhodt'.
A.la er OOit 0<»1 eerluIte ~::~~.:~
".A, d;J.D .. ,.,. het del:G,W
Z!J! dank toelct}lU~ d~t hl!

X U, IU'lJlh""r bll~nnede
bled~n. dat lie \"olkotDco
aandoel .1:&U t*- 1~ t..'>Cft d6l' bo'''e&lPlDêl~dt
vert! to \ orkoo!",1l "'001' .-at
mun n.cd.\ gtlllUkt.e onk03teD
dan bn de kooper du do<:nq~t!II.Cef.'
en notulen Dal~ eo Zletl
mee te maken beoott ea of er
lIt. X "g meer, 1k b""l ..erder
van mllo aaodeel wU'lndt,da.t
de ..ers!e 'Vene leil met daze tral_m.
had of teelt, Ik bem mlln , .
gf" en 11<!Crkan lk met dDea.

De tl1I'e.



·DIJII.. ·fU,...-I_~.I...mg~unallenJIeD
W(ElECTRIHE lIioElfEURS~ bet moge- Aangaan

WESSELS & CO'.,
RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

Invoerde" van Verbeterde Landbouw: en Oog.t- DE KAAPSTAf'l\SCH E LE'VER
machinerie en Boeren Werktul,en. LIl - "IIlIDg" "U 't JIl.bug IJlel,

. ... VAN MEUBELEN, Jr4o-vva .... v.
DB 0&80 __ - '; -

ZElFBINDERS EN MAAIERS ... I ~LL!N'UT"ro;'.UIfLUT~IIO"''''' : fB~E:!.n.~..::.7••:':
1111 DE BESTBII DUI SOOITTIR JlllLD. Het Jameson Slaapkamer. set trinSlnuiwihte'lf.u,l~de~$E:i

materialen behalve de hoofd "switch-
board."

De condities van OO'I1traot, speci-
ftoatiel, enteek:eningeu .;.jn te zien
en vormen van Tender te- bekomen K ENN lSG EVING.

kantOre van den ondergeteek-
ende.
Hét totaal Jl8tallampen nn ver-

schillende sterkte is 682.
TeDderaan moeten twee voldoen-

de' borgen ftl'lChaffen voor de uit-
voering van het contract en 100-
danige borgen moeten den Tender
teekenen. .

Tenden, .duidelijk gemerkt
"Tender voor electrieche verlich-
ting, nieuw Aliel, Valkenburg,lt
nlIen ontvangen worden door den .
Controleur en Auditeur·Generaal, .Alle bouw- en tunmerwerk aan
Kaapstad, tot " middaga, op DINS- de &nua toevert,rouwd _t met alle
DAa, 9 NOVEMBER, 1897. spoed uitgevoerd worden. Goed

De laagste of eenige Tender zal werk gewaarbor~.. .Verandaa eD
niet noodwendig worden' aangeno- balkOD8 een speeialiteit,
men. De finna heeft altoos het vol-

H. S. GREA VES, gende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)

Architect. enz., enz. Bou w m ate r ia a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bouW'doeleinden worden genomen.

-..
'DB, ondera,eteekende wenacht zijne

vele klanten te danken voor
de ondereteuning hem gedurende de
laatste 3 jaren gegeven en WellICht
bun qn het algemeen J?ubliek te
melden dat hij nu eeu rmmer plek
heeft ~rokken en vertrouwt _huD
pat ala in het verledene te
erlangen.

JAC. HEINEJrIANN.

TN verband met bovenataande
OL advertent.ie wenscht J. Heine-
mann het publiek te informeeren
dat de zaak in Te"ol« gedreven zal
worden onder den 8tiJl of &nua,

RlIlDUII,:vm,n ct Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

Lady GreyStrut
PurL

PRIJSTREKKERS aan al de
V oornaamste Tentoonstellingen.

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balenceeren
zeer licht, SnijJt'll en Hinden kort zoowel als lang graan meteven groot suk~. Wit waarborgen
dat onze MachllJc:! allo satisfactie geven, en laten ze door onzen AmenkaaRschen Expert
opzetten in werkende orde. Al" gij een ju weel wilt bez.itten, bekomt de Oabome Zelf~Binders en
Maai-Machines.

(ONS!EIGEN lfAAKSEL),

·IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOut,
KO_PL •• ~.

£9 :1Ss. £e :1e..
BEVATTENDE 8 ARTIKELEN ALB HIERONDER: i

OL.IE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN.

J. D. Cl\RT'YRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

EET-, Ontbijt-, en'Tbeescrvies, Toiletartikelen en alle. BOOrtenAarde-
j; werk in ~oote keuze.
I •Hang- en Tafollarnpeu, Vloerlampen voor-de Voorkamer, Tafelmessen
r en fantaxie- artikelen en alle Il uiahoud-Hcnoodig dheden. .
Jl' Verzilverde en Fantasie Goederen, g't',;chikt voor Trouw-,of Verjaar-

dagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading van hun
speciale Port.

"VICtORI1N 'YA'rER- 'VlIITE OIL."j
, m
I

1500 VUURPROEF,
PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEX.

DE DEBTE OLIE L" DE MARKT.

J. C.S~IITH & CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

'·.~LON!f\j\L EN AMEmi(~ ..~NSCH WAGENH,OUT,I,
!
(
I

j

i

If\
i
!

STOO~l~ ZA,f>.S:,:10LENS,
I ,
-:--;-:,""'"' r""I; -e-
. . \ '"' ~-' TI iCll!Of1ks1.\.,' !...v'I__)\.,.'u ..... Plein,

--_._----
}1l'jtliLllrL- t'il Jtl"!'-..t :"o"ll,·d ,~L'\)!)ltwd_o

,\frika l'll h ~til'·'/.i:l' hl'\Tl'.ll:';"lld.
machine in Zuid-

Schrijft om prijzen en bijzon1erhejen.-Baste Illlill! BiaHm M. per lb. kontnt

it
R_ lVL_ ROSS & Co.

STRA~JDc;TRAAT. KAAPSTAD.

Zaad-aardappelen. Zaad-aardappelen
TE ARRIVEEREN. TE ARRIVEEREN ... ~

-----~--: ,:.::Jj

DE YUlgl'll,ll' wcllx-kcu.lc soorten, namehjk: - "Early~i Rose,"
" I'uritun," .l :'ll\Jwdrop," ,. Roodc Hebron," " Witte Hebron," enz.

enz', "Early Bt'lll·l'." . :.::..~:,,~~

K .\A PST.\ P.
1'.:'.--.\:\1,1,\]'1"'1 'II \-':11 IlIlZ,' ~lOl'n'll gd;Wl'L'kt trokken alleu eerste

pr'ijt"'ll "i' ,II' i~,):,-,'I':llik T"lllu(Jtl,klllllg laatst" jaar. _ .J

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fa.
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKBII
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
J. D. CARTWRIGHT en 00.
B. LAWRENOE en 00,
STE?HA~ M·:;PHERSONen 00.
en bij anJere Pakhuizen.

8LOO~,. ........ .__, ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger:-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Piete.rmarHzbu ....

,-

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING

o P G E RIC H TIN 1 84 5.

GeincorporeerrJ bij Acte van Parlemen.t 1881

Hoofdkantoor: DilLINGSTB.ilT, KaApstad.

Takken, in Durban: Rl~emfonUin era
JuhannesblJ,rt· Departement van

Publieke Werken,
'Caledonplein, Kaapstad.

9 October 1897.DIREKTEURElI :

Hon. ALFREO'ElmEN, VOOJ'&itter.
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON. Sn.
FRED. J. CENTLIVRES. 3
PAUL D! VILLIERS.
GOOFREY SlCHEL.
J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A.

EERBTE OENEIi!BNIWDIOI ADVISEUR.

G. E. C. ANDERSON, ~{.O., M.C.• London
M.R.C.S. Engel&Jld.

Tal,,_lla"h.Adres: "HlIlDAII."KAAPSCHE "6Aauuv

COUVERNEMEN1S SPOORWEG EN Poatk&ntoor.Adres: PliRL.
Tend81'8 voor Gegotenijzer brokken.

TENDERS worden gevraagd voor
het leveren van 144 ton van de

beste gegotenijzer brokken te worden
afgeleverd tegen 12 ton per maand
beginnende Januari 1898.

Aflevering te geschieden aan de
spoorweg magazijnen te Zoutrivier.

Het ijzer zal ondelJVorpen zijn aan
goed- of afkeuring Mj aflevering.

Verzegelde tenders buiten op
gemerkt "Tenders voor gegotewijzer
brokken" zullen ontvangen worden
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot 's middags
op Donderdag 28 October 1897.

De laagste of eenige tender zal
niet noodwendig'" worden aang a-
nomen.

. W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg- magazijn Meester.
Kantoor van den

hoofd Spoorweg~ magazijn M_ter,
Kupstad, 1 October, 1897.

BENOODIGD

VOOR de betrekking van Iste
ABsistent Onderwijzeres in de

Tweede-klas Publieke School te
Britstown. Salaris £70 per jaar.
Vereischten, Engelsch muziek (in
sluitende 'I'onic-Solfa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandach
degelijl{ kennen zullen de voorkeur
krijgen. Applikaties zullen inge-
wacht worden tot den 6den Novem-
ber aanst,

Dr. J. A. B. BAYLY,
Hon. Secretaris.

Britstown, 28 Sept., 1897.

I
JHB.1IJKSCH } PRElUE -

INKOMEN I"NUREST
FONDSEN IN lUNDEN

£175,555
85,965

. £1,662,848
Gohul Belefld in Zuid·.-I(rihl""~

HANGKAST, 3 voet 4 Duim. wijd en .6 Voet 9 Duim boog, met SpiegeIglaa
48 Duim b~ 14 Duim, ~ a••

•
Publieke KennisgeYing.

'l70MEN aanloopen op de plaata
.At "DASSENVLEI ' 4 rammen.
Dezelven kunnen afgehaaJ.d worden
na afbetaling der onkosten. Indien
niet binnen drie weken geeigend,
zullen zij, ter bestrijding der on-
kosten, verkocht worden.

A• .M. J. V.AN SCHOOR.
Dessenvlei,

diet. Kaapstad,
21 October 1897 .

6t4rAm'E lIfTBETALINGEN, 1889.

Departement un Pnblilie. Werken.
AAN BOUWMEESTFRS.

@-"Ol__ clll1lJ'werdenbeM&lcl_ v_ leden '1,000 ftII ..

~,_
.... BetioaloL

II'" ...18.091u. 1.711
llB· .H 1,M1
A..A.B 1,"1'7
.&..u 1,D8..a 1,110'01tH 1.1110.... 1.106

.... 1,C)111
WlLlLU( JLlUBALL. ......,.,

TENDEltS worden gevraagd
voor het op,richten van eeu

nieuw "Look-up , en konstabele-
verblijf te Touws Rivier.

Plannen, specificatie en contrakt-
conditiën zijn ter inzage aan het
kantoor van den ondergeteekende,
en aan het Resident Magistraats
kantoor, Worcester. .

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
ders voor Loek-up te Touwt Rivier "
zullen door den controlleur en audi-
teur-generaal, Kaapstad, tot Vrij-
dag middag, 29 October, 1897, wor-
den ontv&llPn.

Tenderaars moeten twee bevredi-
gende borgen voor het .vervullen
van het kontrakt voorzien, en zulke
borgen moeten de Tenders onder-
teek.enen.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijkerwijze aangenomen. ~

H. S. GREAVES,
Architect.

Departement van Publieke Werken
Caledon-plein, Kaapstad, '

11 October. 1897. .

3 Von M'n1fIJlD Top WAJOBTAJ'JL met Tiohel RUI_,JIlIá Klein Kutjt:t
beneden, en een Kapstok aan elke zijde. IISI .l....

ZUID-AFRIKAAN8CHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
liET liE.\" .\~ HEN ALLE\
'IIJXHEEfl,- N~:.: ..n mann.Icn gpl.,.].
J bl'tui;.{!: ..' ii.; in oen brit_.( Ran u "lt
de !o--nede uitwp,ki,,::: vn n rUn;l'~1\1'1
Cu RO in n.iju 1,(,·n.1. Ik ],1''' Gu j."'1'1l "" .
en heb 23ja"'n lal'~ I;',·l,·,J"n aMI L'II"()~
ISCIIE AST11~.L\ ell IUIEtJ~(\TIEK •
eocht "crlicj,tilll-( van vel .. bcn"'lllde ).(1'11'" ,

knlldi~en, en I'l'ubl'cnle IlII". "",,d'T hn.it ,
vinden en had in nriju ),(c"nl alle ~Il~,f i
monschehjke ln-k wanmheid verloren, lot d»
ii< RHEU MATICURO probeerde en ill eon.
zijn mijn Neuralgia. Hheumatiek en pijnet
in hoofd en an "gpzicht vord wenen eli hel
nieuws iR ver 'en wijd verspreid dat .. ou.
meester VAli Roov nmr"" h,·,·IIt·manl "czonrl
WI\8 van die wonderlijke Medicijn," en dit
WI\8 werkelijk het ge"rnlj elkeen die hel
probeerde beveelt het ann.

De heer Jxcon \'AN ZIJL van 'Vlllkfonwi"
(3 unr van Steijnsbnrg ), is gene:r.cn "an
een schijnbaar ongenee,ólijkge,'al van Rheu-
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moede-
Mevr, VAN ZIJL aan mij, WIlII er een erg!!r ge·
val va.n " Koorts Ziekte," eooals zij het noe-
men. De feste dosis RIIEUMATICURO
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
medecijn werd voortdurend toegediend,
hoewel de buren en vrienden zeiden dat
zij niet verwachten dat hij leven zon, tDaI

Juf twee·maal hief", en ~etnigde van do gcneee·
kracht van de RHELJMAT1CURO en
PILLEN.
oe oude heer V,l,D DuWnT, 't'lIII Redde"burg,

werd geueJen door een bottel,
De heer A. COlETzu. Brandvlci, Middelburg, e.C.

vond dadelijk verlicbting. Mijn IOOn JAlf •• lijD
flChoon.. der, de beer J_ A. SKIT, nu wODderboom.
Burgeredorp, werden nok 1!"'"lJen IIUIU ik moet DU
sluiten-> lO blijC uw <l&nkbare '!Tiend, Jee nn

JONES RHEUMATICURO.

De II CASTLE MAIL n Maat.achapplJ

DB 8toombooten daer Lijn vertrekken
Tall Kupet.d 1iaar .Londen om den

r.ncMren WoenIdag, te " nm n.m., DAM'
1bd.ein en Plymouth, tot 8i.I. Relena _
Alceuion aanleggende op de bepaalde tu
lIChentijden.
oct. lS-NORHAK CABTLB, K.t.pt.. HJ.JllU!lOlI
" J1-0UNqTTAR CASTLK, Jtapt..lUT

IIlra BottII Joorbgalu4, Jla Lu Pallw
TINTAGEL CASTLE. Kapt. RUDALL, omtrent 11

October

Voor Vracht of P88I!age vervoege met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt),

BOUW.CONTBACTKURS én ~ gelie-.
kenni. te nl'mcn dat de ~ be-

reid is Oranid Banden, Voet&ta ,.~
ut"khll. Ueurtl'~dcn, \' ~nMler Ilaaken of -ng lel.
_an "ranjet ::ellW!kl, en ook Bo.wlilip, tq;ea ltIJ.
lijke prij.· Jl te lc'·cren. .

--- --,----- ~--
DE NATIONALE-Oll~ UleBSUSIIlDtle lut

sdlappQ. lID lostralu1e, Beperkt. UNXON LJ:JN

KONINKLIJKR MAILDIENST

UIIOI STOODOOTJlUTSClUPFTJ.
'__ P--KT).

OPGBBIOHT 1869.
. _. )

I "fon KLUJmnL voorzien van een Spiegelglaa 18 duim bij 14 duim op aetEerste Kantoor In de Wereld
. patente wia1etjes. ~SI' 7.. omde Overguf Waarde in werItiJIg tebreniren om Achterstallige Poliuen Tall

kraclit te bo.&den.

Bcmmgenoemde is aanmerKeUjk beneden in prijs dan de inferi~ mr-
r~ artikelen en daar wij slechts hont gebruiken dat goed gedroogd is
... tolonie sullen Koopen het voordeel hebben wa oue waarborp M
.1I'1IibrI.n de hitte van h'" k:limaat zolen staan. ;

DE MaiJbootn der ~l __
noord KIJ7&loor l'OOr' ~vtd ..tfrilta : ireldrtm Tall Kaapet.d DMr ~

St. Geari{e's-straat, Kaapstad. ria ltladeira, om dn&nderen W~_
"11111' I:.m., &le onder &&nl~

Bedrag &an Aanrantiea V&JI
. kraoht gaat te hovea .£10,000.000· VOOR ENGELAlrD.

Belegd Fp'lrla gut. te hoven £2,áOO,OOO ,,25-KEXICA!i, Kapt. 1lK1'1I0LDIl.
Jl&I'lijbch inkomen over 1!. ''',000 Sept. 8-NORKAN (Twin Screw), Kapt MO_~ 22-TARTAR, Kapt.. KollTO••

liet groote Zuid·ACrih"nocbe gen_middel veer
Jicht, RbeIlRl.tiek, RhoumatillCbe Jicbt, Lende
Jicht, U.up Jicbt, A&Ilgt'.icbl-piJrum, ena, en boeft
vele duizend.n genIIen, veel .rgw..,.Jan bo..enJ!'tlrt
noemden g.n ••• n. lo ..erkrijl(boar & alle Apo~
ken .n Winkelien door gebMl Znid-AJrib.

D.ISAACS&OO
~ ·nmll'JmtU. J' U1'1'8'WaUDB8.'.
.mA 0lt -8TB A.A.T LANGlU.RXT-B'l'BA.A';

B.."i I EN
BIO 0)( - ST R A AT. P LEI N~ST RA AT.

KAAPSTAD.

DlREmtJREi 'I ZUID AFRIKA :'
Sir GOI:OOI SPR10ft, K.C.lf.G.,

Voorsitter .
De Heeren ADRUlfnlf DU BUL••Koopmaa

.A. W. SPILBAIJI, Koopmu, Kaap.f.ad;

JOHN W. RAIL.
~tuurder' voor Zuid A.trit&.

:i{ENNISGEVING.
Dr, 1 UUGER, Staat. examen

Duitachland,
Paarl, nabij het Stadhuis. Voor.
h~ ged~de 5 jaren praktijk
uitgeoefend ID groote nuitBcbe::S~~~pecialiat Tn)uwen- en

Denn

A.T. RUTT~R,
MAKER van de beroemde;i" ·.. INNES" en .. CRIGHTON"
belted OTerde geheeIe Kolonie. ii
order gemu.kt van £3 en meer. Oude
nieuw opgemaakt of .. bV
yolpua patronen van de klanten.

TU:J:GB_
Kei de nieu we Soh n1.tBtreng, om het
leUTen te voorkomeo.

Vru.g om Prijslijsten
aa, DABLXWGBT •• AT.

KAAPSTAD.
Orden! voor graloteencn, eu WOnIaI

uitl,"eYoerd.

~Somerset West ,Strand. Granietwerken! GraniehtJerken
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Kandidatuur van heer J.
J. van Straaten.

I

IN JlEJ[ORIAJrI.
VUlrh{jDlldorp, 18 od 1897

Uw oorrapoadaDt bo Diet Dalat.eDdoor mid
del "UI uw geëerd blad, de droe ..lp ~
Rlom bebud .. _bu. dat door deu do.Jd IIU
0l1li middea IS w-.re_en Aletta BWUadiDa
YUI BhUa, pboren Bola&, clocb"r YUI dR bNr
AIbenU Hoax "UI Rle&foa .. 1Il, NamakwaIaad,
de lien .u CIierbare ecIIlpDoote 'I'UI G B iJ P
un lUIIlU. jODPte __ "UI den ed. b.r P B
..as Bbuo. Da _ ... kon Dekbed ".u aIeC1na
hree dapo Nle&&epoataaDde den oayv_
deu Ut'er eo de blllp ""_"""!"i door CHUG
dOIn.ér " ... Lea&, blie. &(I ~ 0lIl
6 !1nl de Idem ad "",t'o", 'I'UI l06am_w
lD ...,. ~waodea. om hare eell...,' en .UIIe
ru&pluta lD dea bemel lD &e nemen Baar
beeDPaa wa .. a _te eo ucb.. lD den
lIeere GIStereo, l..ond", OlD 4 ure ...erd bur
.toffeJUk o"enchot &eraarde '-teld EeD luk
.toet 'I'UI ot'er de drie hooclerd meDICbea wa.eooer bewap, dat alJ bj, allea bemind wa door
harea ucb .. a, ltefdeYoJJen, &eeleluken ea be-
mlDDelukea oaapag met alle _ucbea De
ljjknde werd lD het kerkpboa w rebondeD door
bur KhoooYBder. oud ouderhn. P B "lUI
Rhjja lot "b& ...erd ,ekoMD Joh :11 "en
1:1. dese beteekeulSt'olle woordea "komt her
...aart., boudt bet middagmaal" Owler de ....1.
IUlItrekkelukhedeu "lUI d. beteel!ealS d_r
...oordea, trok bIJ d.... meer de u.odacht der
toehoorden bj, de IUlIhalilil dat oaae beve
Heere J_ "oor de K6iooVlpll bet middag
maal Ja, "'lUIt hO beelt self paqd "MUa
"I_h IS wurllik.P1J8 ea :MUI!bloeCl IS ...ur
lOk drank" eDL .a ...ederom "dU! ".n MU eet
en drink~ Ik blIJf lD bem en hIJ la MU ' HU
legde toea breed"oenr Uit boe dat mea In d.D
peet door ea lD bet geloof Y&II Hem etea CD
driDkea koa ea druk .. op de harteD d.r toe
boorden IIcb toch DII.t t. "erreooegeo met
bet draf der .... reld, maar .. ntond. rlaar hU
00' ultaoodirt. Y&II Hem te eten eD te driaken,
OlD la d.r eeu wlI'beid ruet te hOll(8f8a noch te
donten waut morgetJ bo b.t t. laat "IJD.
Dit ... rfIr .... 1 moe.t óna "'eder ter ...uracba
"'IDI' strekkeD BU bet graf.prak ooderliP,
H P N "lUI RblJo ook eeD leer treff.Dd eD
troo.tvol .. oord toe tot deD seer bedroefdeD
ecbtgenoot. ...der moeder. broeden ea IWlaer.
eo andere lamlhe eD Yrleaden Hoe ... 1 alJ
beengegaaa III. toch &&I Sf' leker bU ona DOOit
vergetea .. ordeo (jl,,! gWuld )
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STELLENBOSCH. Nieuwoudtville.
H.t eea .D aoder ter bekeadateJliDa' Y1UI...

a_... dorpje. NMuwoudhille ea ft _ ....
,.,meente ooder dea&elfden DUal kon plellea
la bet Noord Onder Bokke"eld paticb&, OIIICW
de pmeeo&e Y&II CalYlDIB te poo& beYoadea
.. er.! om de eiacben Y&II di~deel t. "ow-. BH
de Btichbng "lUI de aleu .... re-" werd Mi
peleelt. "lUI d elbekende pluta G_nYlll'.
lieboonnde de geblOeden J ... Buk ea
MICb.. 1 Nleo .. oucU, door de re-" plrocht
"oor bel alt}err.a t'1UI_ dorp lD "erband mei
de .. meeal~ ea de pmeeD" en het dorp
NI.o .. ooclt"lil. ,ebeeteD. "r eere 'I'UI d. fa·
mille NleU"Ondt, UD "lea de plaata G_·
0:1n.r voor ,C'SIacbteD beboord heeft eD ...i.ellll
num tot heden boor aDreechre".o uui _t
all.. 10 ..erband met melUlCbJ.. "eadbeid. 0....

1l.IlJnk Drsghoender een Hottentot .. u rechtbeid ea den "OOrui.. Op S October IS
hoenderkop HU zal IJl de gevangenIII nog MO bet eente nacbtmaal nn de lUCIowegemeea$e
"e, k moeren vertoeven ten%u hIJ [Js betale ge nerd, ..oorafgegaan op SO Sep"mber.a 2

I hornas J am"" een ka.1l'er bad te diep ID October door de v.rkooplD' Y&II erveD op h.t
bet gw gek~keo HU kreeg U dagen indien Dleo" IUlIgelegde dorp. dle bai"D ".nracbUD,
hU ouwt!ltg w.... lo.. te deponeeren goede prUlea haalden 173 ..... lboderaeiegea

Precinniui .. as lekker lIJf Daar h'J alreeds Ierven verkocbt .uade "oor eeDen ,emicldeideD
t .. ~e malen 'oor dezelfde miadaad dit Jaar ge prul van J;;14 8. per .tok, de erv.o IUDeeD
.trah werd, .. ord hl) oeboot wet:JOs of 8 balveo IDOl'illn groot De opkomat bU d. "erkoo-
"eken 8I.rwLtte repareeren plOg wa. al ...t ZOO gr.><>tala ".r .. acht .... rd, om

\\ diem lJendno en ~ortUlD hadd.,n vader dat een gerocht lo omloop wu dat de k.rkeru4
Ihe. hus op luik eene ..."zc bulJo gebracht dat Dlot daa n. verloop Yan [J JareD beLlt ".n bet
I I Illct op hunne beenen ,<ondclI ~t.aan ZlI grootate deel vaa de ervea kODge ... a Het IS
1l1O,,.lcn gcllOlpeo word.,n door P (; I, die beo waar dat de S"broeden Nleu .. oodt eeD recbt
LaU t <lue"n. hotel .erzorgde "lUI 5 Jaren op bunne zuilanden t.D ooaW-DYID

• Buete tik of ï dasen bardeu arbeid de Uroeonvler ontbl.ldeo, die h.t grootat.
I hUUlal< lIauman die b"""llUIJIj'd .t.oDd van deel ..an bet aleuwe dorp uitmaken. maar 'U

dlul,1 'trIallllg werJ ont.lagtn daar ZURbaaa bet ter eere ..an beo geaegd lD de belaapa
IJle! l IIle ,,,r,,,,b 111Ing voor het hof maakte \&n de gemeeote ochlkten 'If d. auk 1IIe~ deo

"Iephallu, du 1 uil .tund lJ_hulJ,gJ dat bU kerkcraad, woclat de erveo wnder ee0ll' Nnt
1, Il un" 'I lie r,,!!"ulatIC' 0\ ertreJen haJ door tuut verkocbi werden eo bet oltlClil'ea 'lUI het
go"Jeren lan bet ,talion le v"noer.,n wnder dorp DI~t belemmerd ...erd Voor de ..erkooPIDg
!tecnlle aanglog k .. aw het pobliek 'D b.t groote ..oor

LJc betr 1 erulJ ,,,r-elleen I uor de I erJuJI hu.....an bet .. oonbull v.a d.a heer H C
,,11l~ Sieuwoudt bIJeeo, alwaar da Abrbeck

l
die "oor

lJc =,k "crJ III~e.leld t. t Iltn.JlIg Jc nachtmaal gelegenbeid VIUICalVlOIl o..er
1 om ~ ,tlkl een kleurliug had zilne HOUW kwam eeu korteo ,hen.1 naar aaaleidmi VIUI

en twee kIluIerelI III Jell st .."k gel.teu wuJ"r P. 103 t eD PI 1'17 :l bleld .a op eeQe .. el
heli 'an """'Ii" IIl1dJelou \an l'cMlaau to wor .prekeade wuze de gemeeate.o diegenen di.
l'ell Uil ""rJ gel""t ow WUIhOD..Uo w"kell van voornemen .. areo op bet dorp te komeD
• Iall "IiU IHrldUlJn lf te .t.a:1n woneo hunDe veraot .. oordellJkbeid onder bet
I IJ m.... lIauruall h..d hal ge.peelJ 'n Bre oog bracbt of bet dorp 10 de toekomat 100

la..lraat 11 I Ile'tte oll.chuldll( zeggenJe dat t..lukeo eeD k.. eekplaatt voor dea bemel ot ...el
het Jl h~1 "'!lcudolll lau Z JU li..... ww! II'J voor dc bel te "Ila Nadat 173 erveD ".rkocbt
"erd ""hulJ'g I"'HonJen ell k"am cr af m.,t waren ug de kerkeraad dat de eente behoefte
lelle" ULfo<:huwlng .....nenea voonlen ..... en dal verdere koopen op

.peculatl" kocbten teo nadeeie vao de kerkbe
langen zoo .. erd besloteo de "erkooplDg te
.Iulteo en d., ovenge enen bU eeoe latere "el
IInl{ te verkoopeo ToeM .. erd eea buur te
W,lIelllAnvler gebouden, de plutt waarop de
tegeo .. oordlie kerk .taat eu ID den namiddag
(Zaterdag) bleld d. Ahrbeck de ..oorbereid10gB
dten.t prekeode Uit Opeob XXl yl 23

Er werdeo Il Jongeliedeo ala cente lIdmateo
vao de DIeow" gemeente ..oorg .. teld en da Abr
beck drukte weder d~ meu .. e gemeeote baar
placbtea co vCriotwoord ...l"khedea op b"t ge
moed, wuzende dat de toekom lt vandeJlOmeeote
en bet dorp afblog vao de "Uie .. aarop de
zaak begoaoea eo voortiust werd, dit de "~r
rlchtmgeo lO ver"-nd met de .llchtlng un de
gemeeule en bet dorp bUlt')n \ erwnchtlug ge ....
gUIIJ ge .. ee.t .. aren en dut de gemoonte ID

dankbaarbeid mOO8ttrachten III liefde en toege
vendheld met elkander &ameo te werken om
verdere zegenlDgeo te !Jekomen eO het dorp t.ot
hml voor 'IJoe omgeVlOl! le makeo

t lp Zondag deelde da Abrbeck, "eholpen door
d. Ve "Ihen van de lendlnggemeente vaa
Ca" Inlll naar aanleidlOg v"o lACb.na XIU
•• I bet nacbtmaal Uit De kcrk "'1I8 propvol,
.oowat 6<~) personen In bet gebou ... zunde en
.elcn waren' erpllcbt wegen. plaa~ebrek naar
hUle terug te gMn BIJ de dllnkzeggmg .. erd er
op gedrukt het geb"ele hart alMeen danko!fer
den Heere te geven Hedenavood bleld h" eene
tle!feode Irede o'er Handelingen VIII ... ~\I b
De Heere .egene bet Woord dat geumd "Ierd
De gemeente keerJe met lof dank eli bhJdacbap
b018W'urL8 ,

Ve 'erkoopmg van de en en teamen met de
oporengst VKa du hauar eli i WilJ &an de
meuwe gemeente door de llI..,.,.Jerkcrk van {;al
Vlnta gegc' en plaat.t hn.ar op go<,den finantlEe
lell ,o.,t en om du gewoent., verdor Lebulpzaam
te wezen beefl meJuf Michiel' olgt van labek
tUUl .cln gejeelte '.u (lrOtlnn\let, op 4 Octo
l>er de eelllgtlte r"kdom die de armeu gewoon
llik beZitten aan de gemeente gellCbonken door
~ f .. !!SChe t""kom.uge Itdmateo :l docbten ea
een zoon III de wereld te hrengen Het zou yan
den kerkeraad P'lJlen .... a.vdlg "ezea de gebeur
telll" III b~rdeDl[lng te bood en door de kinderen
een .,rf op het IlIau.. ., dorp present te doen
Ju ...t terwIIl WIJdil vel'!!lag naar de post 'er

&eoden komt de treurige tlidlOg van bet plota&-
hng afsterveo ..an hfee pennaeD ID dit dllltnkt,
alom Lekelid en booggeacbt en "Ier namen lang
rilet re.ptkt door velen In gedachtenIlI lulJen ge
bouJen "orden te weten dea heer J C Faure
'an Kaapstad die vroeger magllltraat van Cal
VllllA was ea deo beer Sydney Fryer, 'an Oroote
Vlakte Wu bieden de oabluveode .. edu .. eo en
familie betrekkillKea oaz.e 1!I0agedeelaemlDg ID
huo geleden verhes ano

NotIIlea cia YeI'PderiDf .... II October 18117.
T... ~ de beereD L. Boy.., "oorm&er,

O. YUI der Kêï:w., A. 8aO_, I> YBD WOk eo
J. C. Be,ooWk.
NotaIG der "+'onp Y8f'JJIIderio. pleaeo en

~.~ ..... $loor de.. ftrJllderiDf
pp.....UIl CIea heer W " d. Kerw.

a-br""D, ~ Y&II .£160 "oor brq &e
P A. B~ UIl dell rud te word .. betaaldz.. _ door .... ,.,.,,__t ".reMebt, ...era
door dell beer BoIiIoa ... oYerplerd. Voorpateld
clo9r deo beer Beyoolda, ,_ooeerd door den
bo.er 8nt1.... 1,. ~ ~ te 11_. mlta de naam
Y&II deu !Jeer J..JeetJefa er bij ...9I'dt .... OIIIIIL Ala
- ameDdement door den heer C " d. 11....... ,
bo" .... Dde om UIl te _a, op rrond dat
d. rud oonpronkelUk 1lIecbta £lOO wurborJde.
en dat bet 0" ..... 1ead. doeo_IIt Dl.t "olledia
la en muten de "oLaaCbt. bij raolDtle "aD 12Dec.
1896 Yerleeod ~_tlUClt~
oonpronkeliJk "00,...1 uoreDomen De IM!'CI-
&aria .... ,OUY.l'DCIIftat .. _Ideo dat de rud
d. beWiJl ........ .£250 I)JI mb neemt, .D t'erwo.kS
dit ~ met bet .. erk aal "orenapn ...or-
d'D teD lD b.t YerYolg peD YOOn&eIJen
_r .. DOtttIe.tn.D die niet.~ allllDe bew ..an der Her .. e deel, mede da* lIjj op
d. "olpnd. ".rpderJn, aal "ÓOl'''11ea het h.-
IIwt .. "e~ urbp een oomm .... IS lUll
, .. teld OlD bel erk bij de brur llit .. "oerea
eo eea andere UIl lleD

:Met toeoaderinr "lUI dea rud Btut de k.alllB-
,.t'lOf \'IlO deo heer ReyDOldt OIIItnontde b.....
t'an b.kbu oYer to, de "olgend. "~erlD,
P.uUea "oor eD tepD de aaaat.llinr YID den

heer 0 "BD Wok. alt ".ldkorn.t "an ...jjk 6.
wOld.a gel.Ma.D .. notoleerd

Voorg .... 1d door dea-beer SDOmllD,'_'a.
deerd door deo heer Reynolda, b.t JODYern.
meDt .. n'IIpn, ot de raad de erJIUitI and ..
deo h_ P.r_kioa kaa plaataeD an_1 nood-
aake~,k bteehoo .. d door eea oomm beetau-
de Uit den "OOl'lltte.L d. heerea Re1nolda, VIII
W tJk eD C 'faD der JIl.rw.
De beer Reynoldt geeft &jja "oornem.a"

k.nn.a om bet bealalt te ber'leD. eea oomm .. le
aanatellend. "oor boofd .. eg. eo &&I nageo om
opgaaf olt.gavea van op pooemden weg tot \I
October 18\17
Nleawe teod.n te .. ordea '.nuvd "oor r.

parItI .. aan Mltchela pu t.olhwa
De nad be'"elt ua. op petitie, dit de roa.

derpeet oommla8le het roo".rnem.D~ UI Yer
lOekeD proclamatie Uil te ..aardll'en. om dil
d.. tncl te .JOlteO ..oor la ..oer 'faD "ee, yell.a en
..I_b Petlhonanaaen alt bo"eo te .. ord.a p-
aot .. oord Het publtek "UlUlt .. oordeluk te alJo
voor kOltea ... a .. acbten

De beer Reyooldt geeft kenalll dat bil op de
volgeode vergaderlog &&I "oontelleo eea bel»-
ting voor I1l9!! te bellea

De ClVlele comml8Ul"18 te worden ..erzocbt d.
unatelllOg "lUI dea beer 0 Lou .. aan te beve
lea alA ...... teal veldkoroet "oor Karoo Vice P
J "an der Merwe (BédlUlkt}

MAGISTRAATSHOF.

rOOT de" hter ft lier -dd ril ,l,,, Ct)" IHU Ir 4 ,n
n:."itfIlJ IUlg",1 r ral )

(I INr ek.. heer IV R Piers, rUUknJ,_g..traat)

v A x 18 IJC r rIJ r :lI Ot 1
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ZA 1ERD \U, .13 OCTOBER

CHUIINEELE 'nOL

WlIb..m Francts -Iuccb "eter> en C)mstutan
Coetaee stonden dien beschuldig I 'an dronken
ICbap In de publieke otr"at te ,.,t .. llenbosch

William werd beboet me t I'.),; of I' dagen
tronk.traf me t harde II lrht_ I
Jacob werd 1",1 lt mei '. 0( J,lie .Jagen

tronluotrnf wd lw lcr ar l < il De boete werd
betaald

Jan Abrah ..ms wa.aoobekwum la de publis
kc .traat J' boete of 7 dagen pik eo grut
tol hauteoren

'I \A~DAG ~"OCTOBER

rJ ti or J 11 r(:lil

Uni v3rs1telt der Kaap de
Goede Hoop

l'
t

f ,r. t ~ II I ~ f I Jl

Jn dictaal \\er l~fl le gunakkt J k ..lc ,,"()ol nieu
zuoalli ge,,) /Jl Ik [fll~~pold tw pr lt tttf' ou!'!
Ines..~ :4Ucl.,;tJtd I rw I[ al \ ul~1l ~cLrUtk(en d~
II om he' rIh: n u i La 1 (tê IUldt!t1 l'll ., ,..ttO

hCilt gebruik \ an .1." ha>! than tht:1 "hert
W('fe enz. r I

D~ up.tell.IJ ", rder do Jrg LaUS ~ccl ge
daall JOHANNESBURG.

-\.k11 lj 'Il J I A.

Er uostOfl i L:d rek aal bdH)()rl kt..: lt!CUfll
met de aangugc\l'nc lCl~trllt:lh~ II l\ ,k,_lrl ~eld
v~len d\cbtcn dat I rC( tJtê Il ) 1 ultcn (jl het
aotwoord l)(Jek lie Iruln ,Iedlt. Ilt t plaal" IJ der
aotwoorden p de "c.trul te olaJz" lell h.o
doelde ronder III tl.a!lIllcrklllg te neml'll lat d
het \Vcrk vere,· hl "or lt Ile "r >ot,le zwa
he,d werJ bd'" IJJ Illel I" I•.,flan lel,ng Jer
tlend"c!tge hreu",n \.Ic k.nc!Jdal.n be... houI>
den Le al. dl ngtm iI \ ernH ..."(Jell Ul~tt n 'Ir r i.n

In \cle L:eT dit r nr"'loll i (r 1.:1..'1rtk
hd,J

(I t rt ( I r(lIj ../ "I )

~U UciolJer 18/7

Synode en de ¥angberg
gesch1edeIl13.

KERKERAAVllLW

40tl dnc }Jd"~ul
Muoheer -In een lob-leader vaa de TUIlu

van tt Oct doet de acbru.er eeu !Jeroep op deo
",,,~tr van de led.n ..an de boogeerw I) node.

om wodor rru. bua oordeel Uit te spreken,
over de ba.ndellO' van het iouvernemeat, ID za
ke de beruchte Langberg g_'bledenlll _

Het groob!te dóel 'IUI de christen kerk , (10
I) oode ..ergaderd ) ZOO roodbontig eene er
kenteQII omtrent de HollaodllCbe Geref Kerk
verneemt me'DDIet dlkwlJlA VIUI dien kIlDt
Mot"n d..ae regelen dleoea! om de eer.. hee

ren predikanten eo voonl <le broeden ouder
lingen ematlg te vragea. beboort de .. zaak In
u.. boogeerw Iacwm te hUI.'
Zou de ultapraak, .. elke die ook moge .ua,

de bandea un de leden 'an het parlemeat.
later DIet ladlJ'ekt bIlIden '
la de plaab! waar de 8yaode bare liltlOg boudt,

met to heililf om aldaar schaodalen te bespre
ken, die mlllllCb,en kond eo WoNen voorge
bracht'

Waarom wordt nn de lIul/"Ib/.,.h, 1,," ~r.
f'[J""Nl(or"'!I'~.,eeo ultapnak gevraagd' De be
.preklDg ID de S) node van de I_..dgberg gev.n
genoo kan "oor een groot deel d'e locht 'uavo
reo, en meuw Itcbt .. erpen op de ponteo, voor
heo die het ~ouveroemeol 'kntlleeren Ziedur
de kat UIt den '-k' IJU!tandere .. oordeo le bet
geeo wel uItgedach" "IJle. om mlSllchlea een
stem van ..ertronwea Uit te lokken .oor bet te
geDwoordtge roa vernemen!' •

AaogeueD de predikaaten eo oodarlingen lIOO

veel te doea bebbeD. op bet gebied VIn leDdlDg
.. erk, op"oedlag 110 verdere k.rbluke belan
geo ungeaed ~ b. eerw .ynode "olatrekt
geeoe stukken of geta~en voor &lch beeft un
gelleo er ood. dil ledel" Ilch benaden, maaa ...a
dIe met zoo lang geleden uHk In de Kaapetad
v.rgaderdea om eea oordéel Uit te 1!preken, eo
toeD boa oordeel tea recbten of &enoorecbte.
DIet be"le~ op alles bebal"e lrieacbe ea beleefde
...u,e door een hd vaa de toeamalll'e regeermg
en enk de tegeo .. oordlge .. erdeo ~t, meea
Ik, heer editeur dit de ledeo "lUI de synode m.t
geen recbt ter wereld kanDen ge, raagd .. ordeo,
om Zich met dele pohlieke auk te bemoel.n

Het beeft ocbrlJ..er de..., dlUlld.ar gestemd
om to &len boe d~ geachte predikllDt ..an (jraaJf
Remet ds Momy alJDstem beeft verhevea te
gen wat 'ua eer .. meeade DIet overeenk .. am,
met deo eerbied ..oor do plaatt .. aar de .yoode
vermmelde, betreffeode de moa.te.... "oulf
'eel erger &ou kIlD. krilgea om In dit ge"lide
gebou.. "oor deo dag te komeo 10 zake
Langberg
LEd bU voorbaat dlokeode voor opoame

M

Petrusburg O.V,s.
(I all een c rre~pOlulclIl )

~a eene afw~zlllbeid van ze. wekco '''" d.J
en mevrouw Rohertson op J dezer weder lil
ons miJden teruggekeerd

Up den ItlJ~n WM er nondmaaL!vlCrlllg De
opkom.t "''''" "'emer dali OOIt tc Vorell Runder
p88t en droogte en mfluenZlL ollder de paanlon,
helol.en hiertoe bIJgeJragon

In sommige opJlcbten werJ er teleurstelling
onden ooJeu Vaar d. Ro!Jertsoli op den, Orl
gen Zondag den pred,kant van Warrer.ton bIJ
ZIJlle avondmanls'll'ranggebolpen had .. erd d.
l'eroIJ alhier verwacbt De lDHuenu ecbter
Wat! ,."rUllk Jat men geen paardea Vloden kon
om I eer... te &aeonstield te gaan afbalea 'W U
bopen d. Perold bIJ bet Jallua .. nacbtmuilll
on. ml<lden Ic h.,h!Jeu

Ve droogte ... bUitengewoon erg ge"lleAt Om
er ocmgllZms CC"" denkbeeld van te kUDnen vor
moo moet meD e"l'lIOOnlUkIn den Vrustaat ,e
wee.t ZIJn Up ~atcrdag IS In ('nze omgevmg
de droogte gel and19d daar het beerluk geregead
beeft

Up Zondag naIllIJJag sprlk OOze loeraar naar
aanleiding van I Samuel JO v 3, over de "'oor.
deo t:r II maar al., ne scbrede tu!!SChen mu
en tU3llCben d.,n dood Z eerw zelde d.t de
onverwachte tudmg 'lUI bet overllideo "aD
zllnen 'rlend den heer (;ambler Faure llIltg'U-
traat le Kaapetad t.ot de kellll' an dit" oord
annleldmg geg.,ven bad Er werd dan ook op ge.
.oelvolle ea verceren<le wu.e lAD deo beer
Faure gewag gemaakt
BIJ onze avondmaalsvtenng haddeu wu bet

genoegeo den eerw beer Blake .endeltng lO
~ '1lU18aland III on. midden te hebben Het be
wek van den heer Blue heeft toegeaegenheld
voor zUn persoon verwor.en en belangstellilil>
ID ZIJnwerk ge1lekt

~lllACbleo hebben wu binnenkort een '" 'Jil ID
on.e nabIJheid Eeo .) nd,kaat I. aan h.tt prOl!
p'" t"éren np ee le plaat. omtrent drie mJllen
tall on. dorpje Er 'IIn aall""ElOgen "an dil
manten maar ook van steenkolen Vraagt men
"at het publlok .etbest het een!".ng antwoord
I' weg Illet Je (haman ten en ge" f on. de .teen
kulcn

BRIEVENBUS.

De heer N A J VlO ReDlburg zegt d.&tbet
hem 'PUt dit de beer M J Pret.onll. IIcb Ile
stonrd voelde ov.r 'IJneo brIef ZlJa. bedoehog
wa. olet d.n beer Pretonos k .. ad $e doen HU
meent dat de ..ertegea .. oordlj'en la b.t parle
ment Zicb moeten Iateo lelden met belrekkl'll'
tot de bnndzlekte .. et door de meerder beid
bunn.r kie ,en Dele relel moet "oor de voor
slanden wo .. el ala de tegea.tand.n geldea De
cIJfe,. door deo beer Pretonoa genoemd tonaeo
dit wol tegea U*d per pond geltioch... erd. Waar
zua die .. olkoopen ' Dao benaD.rt bU doo
beer Pretonu. er aaa dit er 10 1896 een. groote
hoe"eelb.id .. a11ft de pakbolzen bleef, die toen
In bet ..olgende Jaar Uitgevoerd .. erd Hlenn
alet bU de OOF'Qak der vermeerdenng la de
.. ol mdu.lne ea DIet ID d... erklo, der bnad
&Iekte.. et

De brief vaa eeo correepond.nt Uit Mumy.
bur, over familIe lakeo kan Dlet p,lubt
.. orden

Een oorreepondent alt WelllDl'1on ..erdedlb-t
de mrlcbtlIIgen ea de JIngelol .aa die pl'l&ta
tegen &ekere un vallen die lo een aDder blad
gemaakt .. erden Onle ruimte 18 te beperkt
dan dat WIJdit ""hrllven konnen opqemea.

o J 0 "an Umondale segt dat h.t daar 10
den lub!ten tud lIIet droog 11' eo dat de runder
"""t daar UI uitgebroken Aangaande betgeen
door den heer R K Daneel 10 on. blad 0' er de
afschattillg III dat dUltnkt gelegd ...erd be .. eert
de Kchr'l.er dat het" l\&T 18dat de Ilfschaffing
daar 18 toegenomon, doch de leden zun meestal
vrou wen en kIDderen die aoolt dra .k beLlJ<>n
gebnIlkt, oordat zu led"n werden Wat ootreft
d" ,oflrochnften "an (, xl. woo,.,l en de pred I
king "'11 ,Icn apollt..,1PInlu •• ('rwll_t hIJ nMr bet
!leen gezegd .. odl In I 1,m 4,. 1-11 Zal de
t..U 'phlmden Iwnillg te maken omdat de 'PID
vergJh Uit de.elfde bloem ZllIgt' Zal men
wetgeren "'JIn LAnde avond ma' Is laful te dnn
ken ,olgeno het hevel,.n t hrl-tu. omdat de
dronkaarJ Zich • III d. Il W I" \ crgrllpl J HJl lOU

gaarne do un .. Ilingen In den b Jbel ten gun.te
.an de a bdllffi ng nader bepaald I>Illen
bebben

Aan de comm1ss1e van toe-
ZIcht over het m18han-

delen van dieren.

_"",a hgd

\\ lJ.flle IJCClc'l -:\Iil~ dt!zon wen~dl Ik uwe
aandal ht te bepalen 011 h~t IJeh .ndelen 'an
-la.cht'c( slachllee wurdt al te dlkwlil. voor
Int J I al! o"n wcol< III .Iaebtkralen gehouden
wIlJer 'vcr of ,"ater Ik geef toe dat slachtvee
01.:/1 t IJ \ LIl 24 uur Hl de kraJen moet staan om
het \ Icc~ch Yan het \ocht YUI voor en water te
ZUL\~nll llJa...r UJjln~hceren

J
denkt toch als ""IJ

he" haafde [flell8<ben eeu dag 'QIl(ler k~t Of
dr wk moeten doorbrengen en '" JJ on. de.. "ond.
ZOQ lJuf.:htcrcn naar tied moet~11 bc;~\en hoe
Zwaar La! het OUi \ ",Hen \\ a.arom dan het on
nl.)(. zllc 'cc da.t zldl 0l' gl'cllt!rrel WIJze tegen Of11l
kau weerelI alr.oo OchandelJ zoo d_ Iller te
Pprt ~oll< tb eli op meer alldete Jorpen ge
ocbleJt

II

l fil't r'Itt;II-I k 1nl

2J " I I r I

- -;,": ~~
i. -£

III Jl lt,
t56 2 li
'iO l' lil

F..en boor Uit bet dllltrlkt van Ven te ... t.ad
zendt on- een langen bnef tegen oom Da'lIltJe
naar a:mlndlng vau 'IJn Imet onder 4et hoofd
Reloften van hel mmlstene \\" kunnen de.en
lmef met In ~lIn geheel opnemen omJat er te
Teel perl\oonhJkbeden III voork ,,".'n .lJe Dlet
w"r pubhkntle gesch,kt "iln De .cbr"ver
meent dat oom Daant)e een wogeuaamde
.t.aab!m.,n met alt"d bee' JUI.t w .. ID lil nc be
wenngen Hoe koo OOID IJ bet gou'.nl(ment
aallllprekclUk Louden .oor tie rllmJl'"1len I'la~Dn
die Olll! laud le .. teren' Wil' "'~. dit J~Lr DIet
onverkoopbl:lr, maar () dubbeltJ'" per FunJ
indien ochoon, en hU meent dat ooru V zelf
voordeel b'J de b....nduekte .. et bad Dan beweert
bil d.t oom D met heel opge.teld lAIn 7."n
boerder'J Het Ituk van eeo "perlemont.lld
10 de Gn-off R"""",, tegeo oom D wordt door
bem aanpbaald eo bekracb'lgd Oom Jl wil
slechts door de briadDektowet ell &lIPgelol
o"or buuioiciag .. eder m bet perlemeDt kom.a,
W'lIIItYOOr bij DM' ,~ II.

SJIIEEP\' AARTBERIOHTEN

G J E ( l1ZH

. KERK EN SCHOOL.

I ( ''1 E\

2J 0<t-1,hr t-I'eraa.t )-l" uudl'h naar Kil
p:laad, IL.. am boJ"" te ~ II.W ol' rCJlcri.4uMIl.

'"en J HLS "'" ha, I J( a
\' f -Paf\r h t OM"I"l J\,;e qtel~1 l":\n .!IpooTW'e--

",'f n I).,Jl hm \ rlJ~hut UI o,er~norrh..:n zou een
• ergellJk'Dg met de daarmee overoenkolllcndc week
faD _Iedco JMI' bodric&'cliJk IljlL

le Ru_t ...nburg Z \ R ISwrocpeo tb J du
Ple"'l' un Zastron U , ,.,

De tbe<>IogJlICbestudenten Retief en MaJ.n
beLochten gedurende bllD UCIlnhe 14 d0'l'en
lang. den .poorweg om 'n verband met de
sluJenten cbnatelljke aMOC18l1ee~a!!leIL'lCbwerk
oDder de Jongelieden te doen Te Beaufort
West. {;radock Somerset Oost en GraaJf RelD.t
'-tun er bloeleode takken ..an de -.., .. tle
die reeds hun 10"loed tea roede Iatea ge ..oelea
Aanmerke1i;ke &efen ruattct op ht werk der
tn. .. ~

OPD BRIEF AAN D:EKIEZEB8VANDD
NOORD-008TELUUN CIRKEL. •

Ge.cJa.. boodabroeden.-J:>ur Ik door ... le
la"loedrjjke boadamllDDen YID den Noord..oo.
"ljjkeD cirkel ..enocbt ben "wOlden IDIJ"er.
&M.bur te atellea alt lid "ao deD ...... "eadea
rud Ibj! de eentkOtllCtDde.. lek" e, beac:houw ik
bet miJD plicht pla aIlereena milD PGliiieke po
t'oe_ O"er de lDeeBt !Jrau4end. kwem .. 'TlID
eien dar "oor lledelea bloot .. ~ell.

Ik beo be ...aat 'I'UI het t.1C dat ik een W.lDlI'
laat lD bei ".Id kom .a ik ~ ook be". dat
ik eea rroo" ,,-*woord.tIUkbeid op mIJD
acboacIen _ Ile& la Diet ~ een eereJMM* te
"erkrii.ra, da~ ik beeIOteO heblUll het ....--k
nD nago. YrieadeJI.,.boor te reYell, aau.r 0IIICId
ik ot'ertoip beo dat de ijjd dur IS dat d. ware
~ d.. nor lD bet parI_t 1110100-
.... 1ood.ntealllDg mopljjk moeten bebbeD. Ik
beD er trotaeh op IDIJ een IIOODd.. laada ..
kDDDea -....a ook eeD wareD hoadamu lD
d.n ...areD lUI dee woorda.

Ik aal kortelJlb trachten op .. IDIOmen .... t
mllO. ","oel.na &(laomtNnt d. volg.ad. Vllag.
tJt,ukkea

PROTEI.T1E

Ik beD "oor protelrtl. lD d.n oltentea Iin d..
...oorda. Oa.. boerenbe"olklDg moet ond.r
,"ond aD aaogemoedlgd ...ordeD dia &&I het ...el
.JIOCICii. blUken dat d. Kolonie m .teat ISom
a1Jea Ïenoeraam te prodaceerea dat de popa
latle ..... d. KoiooI. noodijr b..tt

DE IIATtRELLE!HtWEI!TIE

De.. auk beac:bouw ik alt een 'I'UI d. belalll'
rjjb.. ..,. tokkeo "&0 den datr Ik bea "D
t....are n ged .. ougeD arbeid Ik &&I .. ker
trachtea om eeo ..erbeterde beerea en dienat-
bodenwet te "erqen.a Ik bell geheel en al
tegea de educatie "lUI naturell.D op d.. laada
koete~

F.D[CATIE

Ik beacbou.. dat 0l1ligoovernemeat aog veel
meer kan dooa om onse blaaken op te "oedea
Indi.D wu DIet meer doen om de klDd.ren yan
OOie boerenbe ..olklllg op &e voedea kOOD.a wu
aoolt Yerwacb"a om een IfI"OOleo .terk volk te
...orden

DE IIBASDZIEXTEWET

Ik bea tegea die .. et Il00II1. die DU beataat
ladleD oale boerenl<JOen behoorluk opgeleid
.. ord.a 'lI11ea &11.. el de,elUk het "oordeel 'lea
v.n hua "ee ""hoon te boodea wnder er toa
ged"ooren .. wordeo door eeo brandllekte .. et
Verder krUit bet land geeD .. aarde ..oor de
groote lOm geld. die JurlIJka aaa de uItvoermg
"lUI de ... t betteed .. ordt De wet op 'leb
llel"e maakt Inbreok op d. burgerluke rechte.
VIUI Dna "olk ea bet geld dit lUll d.... t be-
.t-J .. ordt kan op vele andere nnUlI'e wIlzen
gebralkt .. ordea om 0l1liverlrmd laad eo volk
VOOruit" brengeo

Áa..dro Ed.kur

Mllabe3r,-la u .. e oltgave van 19 d.zer &ag
ik eeo gro ..e ODJUIstbeid gedebiteerd door
lem.ad die zich aoemt "Cefu 8cbru"l'nde
over dea scblet .. ed8t'lid te V.orbuaBdorp zegt
bU •eeD deel vaa bet ICbleten ,and plaata op
deo dig der ..oorbereidlog tot bet beiltg .vood·
maal, eaa

Dit II geena&loa het ge ... 1 w.nt bet belltg
avandmaal ...erd albler generd op :l".! Aoraatu.
11 eo d. lICbietwed.trUd op 2.~September bIJna
een maand ,erschll van datum Ziedaar zJln
boo&!! bedoehng om Vanrhunadorp door 'IIU
voontelhug In do wereld Iwart af te schilderen
eo dlo durft bIJ Zlcb aog noem.n •Cetu

8cHIJt'8ClIl TTF.K •

rVaa eea Rndereo oorre..ponden t bebben WIJ
ook eeo lICbrlf~ea over deae mak ooh tlDllea, dit
.. u .-egena gebrek &Ilnruimte ecbter DIet kun
aen opoe men RF.Il J

"Cetas beantwoord".
VanrblJoBdorp 21 Oet IR9i

S ,,"Ul;HIC}- STATE:\:

Wil moeten roo'eel mogehJk trachten om ID

'VneodAcbap te leven mot de nabur.,e staten. en
ala een &oon deo land. beb Ik m"t dea heer
Rhodes. na '110 complot tegen de TrIoavaai
oOOlt eemge .,.mpat-hle gebad Integendeel heb
Ik een sterk geYGel van verontwaardiging teg.n
hem ea allen die ....adadlg waron un die .Iulp
tocht

TOI \ SkIlO:\D

Ik !Jea ten fa, eure van een algemeeo 1.01
'Verbond met de .taten ....n ZUid Afrika Huwelijksklolrken.

liE I MtSI8rERIE

ZOO Ik v...rkozen mai ...orden dan bood Ik mu
onafhankelIJk van eemge ml018tene of pohtleke
partu

BloemfootelD 20 October IR97
Heden .. erd alhl"r 10 bet bo .. elUk bevestigd

de JOoS" boor J D Krare zooo vaD den beer
Knge M.L A ..an Stelleoboecb met JongeJ Rabie
oodate dochtet Y&II de ",edo .. e Rabie. van dese
plaata. en dat .. el door den plaateelUkeD leeraar
d. J P Knel lo de groote Irerk dlo bIJna ge
vuld ..... door de "eie vneoden vaa bruid ea
btuldegom De receptIe vond plaato tea balle
v.a de weduwe moeder. al .. aar er eea groote
achare vao vnendea "ergaderde, .. aaronder .. u
ool<opmerkten de oudel'!! "ao dea bruidegom De
ge .. one aao.prlken .-erdea ugeatokeo, IOmmI
gen op .. er IDtereMaote wIJle anod.t eea &eer
geaoei~luke dig g.. letea w"rd lO ,emeeallChap
Dlet vrustateMl Trlnsnlen en KolonIlIteo
Vaodur dat de vader dea bruidegoms III &IJO

de opmerkIlIg matJcte. dat bn DIet
of dal boweij,k 'ou er toe budrlgea

band YID "nend.clmp t08f1Cbendie ..encbil
, I.nde atatea te "enterken

.. De p'_ntea .. aren talruk .a ook van ...aar

.... de Ala eea bewIJ. dat be' JOag-geha .. de ecbtS H Stock tr paar vele Yrlendea lD de "encbillende .ta&ea
lr enry ens om. beZIt; bIllIrl onder anderea dat bet getal .. I•.

-_- gramm.a "lUI .. la&,reDlCbea oatvanpa, omtreat
t .. ee bonderd ...u

lit "rROEIIS08\\ ERKES

Boeren moeten op dit punt meer ondenteo
Ding krIJgen Dat wil &eggen Indl"ldoeele
boeren mooten meer bulp kru gen eo b.t geld
moet a et op een groot schema heateed .. orden
Nu, boodsbroeden Ik beb mIJoe S" ..oeleaR

zeer kortellJb bloot~elegd en Ik ben gereed om
u te \Crtegen .. oordlgen mdlcn Ik door oozen
~d gcko&ea mag worden

Ik heb de eer mIJ Il' ooemen
WelEdele beeren

w dlen~t"llhge dlenoar,

JJ \A)(STRUTF.S .,
Vltkljk P 0 C)ph~rgat(nab'llI[olteao)

.;: 15 Oct.ober 1807

Somenet W .. t Strand
EksteellII botel. Ili Octo&er

GElOOODIODE

MIJnbeer -Wanneer lal owe taak af,edua
Iun om te pleiten "oor de Afriltaoen' Aanbou
d.nd komea er pken voor die ona toeroepea
.. _t wakende I Zelfa m den Bond oatmoe$en
"li ledea dIe bedektellJk.nn 'NlopeD alJo om
k.. aad te doea NlemllDd IIIl100.... urlUk .Ia
die ooder eea valacbe vlag IDkomeD

81r Heory StockeD.trum meende te Borgen-
dorp op d. "ergadenng dit bn geooeg PdUJJ
beeft ID belaag ".a b.t Alriltaoerdom door deo
slulptocbt te bevoordeeleo en lD deo&eltdea
adem ua Rbod"" dea uolegger alle lof toe te
zwaaIen lo bet ,.aoeg een mi8dadarer "oor
een recbtbank te dIgen. eo ala bVacbuldll' be
voaden wordt, bem vrU te latea Oltpan? lo bet
met aoodtg bem bUiten de geleg.nh.ld te
..tellea bet kwaad te berbalea? la bet eeae zaak
om hchtellJk o"er te stappea .. aar eeD premier
bedekteluk uch bUkllDs een Jaar toegelegd beeft
om een oDllCboldig "olk te verdelgeD en DII te
Yei.n, dit .olk ,,01g.1III Kun z.m eeD neemde
vlag 10 bandeo te .t.oppea, eeo volk dit JIOOveel
iedua heeft $er bevord.nag ..an beecha"lDg'
Bratacbe maaofakturen .. ordeo aa In .1Ie deelea
vaa ZUid Afnka ".rbrullrl Ve!e armea UIt
En,elaad nodea eeo toe ..lacbleoord ill de
Trlll ....aal
Sir Henry S ...ndt tout mei a laada dIeIlIlt ID

de Transvaal daar pr"IJent K~r Hollaod.n
eo DUItIcben ,ebruikt. De presldeDt bo goed
oordeeh;a o...,r t materiaal, dit bU ...i1 gebml
ken Zuo voorla.fde I. voor d. AfrikaDen eo
daarom doet b" .. at hll L ao om le te IateD op-
leldeo ea bekwamea GelukkIl' laat de Pl"ll81d.Dt
zlcb alet IllDI'eren door alle ollrlJpe rudgevlD,

Mar HeDry 'S &ek.r een ,eleerd mIlD. Leboon
lolb althans te IUn, maar 100 by bebad IUD
met de reachledeDlS Yall Hollaad Ik kIUIh.m
MotJey. '"Tbe Dutcb at bome' .... bevelea
Duno aal bIJ Il.a .. elk een eerluk ea beroemd
..olk de .. are Hollanden 'lla la er OOit eea
natJe gew ... t die meer 'oor de be.chavlng g.
daan lleen2dan Hollaad~ BegtD met bet Iud.a
van dit volk onder Willem deD Zwurer, Prma
VRnOrIUIJe tegen t machttge Spanje Toen de
aak bIJkan. 1i0pei00I oebeen. stelde bIJ aan h.t
volk voor de diiken te doen doontekea De
oceaan stroomde ID en bet land werd mel
eeoe ..erwoeatmg bedretgd docb Holland be
houden Dan let op de "'lJheid .Ier gods.
dlen_t'

lndlrelrl door de Trln .. ui eli president Kru
gcr wordeo de Afrlkaoel'!! thana gerespekteerd
III Europa \\ Il su Henry du. "OOr Rbod ..
",mbldden hU beeft z'Jn keoze, maar laat bUDIet
all lere Aflkanen misleld-" door .alke ltok
paardJea ahode beL... ltng op kololllele produkteo
De preaident beeft bet reed. moeti iJk geDoe,
do 'rlenden van de 'lianden te ondencbeldeo
In Engeland lit no eeo Afnkaner L d, die
met i I lo lW)) Uit de Tr:l'u\ LAlgevlllcbt II om
met ZIJn""hrlJven dat land te bek adden

Mct dc groole .. erk8takmgen In Eogeland
kan men daar met meer groote we~ken ooder
nemen eo Amenka en DUllIlCblaad, die de plaata
Illnemen rolleo Ilcb niet wo gemakkelIJk Uit bet
veld doen slaan De arroote lt.aat'"naoneD ala
Pilt eD purke .. orden lleml.t Ea nog Ilecbta
enkelen }lebben ,.".pekt Voor bet Engelacb.
waehtw-ooJfd faarplay Rbod"" .. erd aangeldaatrd
,oor een mlBdaad tegea de 1 rans ..aal en k.. am
er Uit met den naam vao een ¥cntlemao ea met
al zlln eeretltela W lUI de ol!J!pruk maar eeD
ScbotBCbe DIet scbuldtg docb doe bet DI.t
.. eder
De beer Rhodea verklaarde tJat IlJa loopbaau

nu eeMlt begon De Alrikauen wordea boam,
om den mond gesmeerd met betpiegellDtleo om
trent deo rukdom van Rbodesia. Rbod_ beeft
...-aarllJk eea groote ad, ertentle aoodtg B.t
oud. spreekwoord WleDi "rood Ik eet. dl.na
woord Ik .preek, .. ordt lD ..eie ge ..a1lea be .. aar
held
Ik daok den beer A S du Pl_ L W Y bar

telOk vo<r "110uoopraak, die mIJ recht aang.
num .... H!J moeat meer VlUI &icb laaeo
hooren

VERBANDLIJSTEN.
l-

IG 0<,.0.... 1807.

HJPOlhe_
Z."maD, V DoUey.tC"
~oa~ J U :al du TOit
Joab rt. J 0 J Jonber\
IJ , 8 D li Beuk.
8 1»81• B 0 \
(8. 'Depoel, J bert) , C 0.",('ft'8
Hitter, G J J
(8wane"","I, J borg) C n.........
Maller. II J X JobDltoIlCl
'Korf, II J )( lladeollorK
Webb, W W C 8t.rka....,.., J II C Wieht
I!ettela, Ked. ta., k
B erlr, .. 0 N li. dil TO'I
Irarner. S •• S "err
l'ruy_.O A 0 TaU_
Gieef,SO C Laap
Terblanobe, JP.. Staodard Bk

K'tUt.ng'
8waoepoel •
J S " ... opoel
II CurlltJ8 ••
J Sw"'epoel
H !lompen
C • u.. Ier

Bevel "'l" t lwj
\\ Ijl 0 '"IJoe

vr u.w
Ge1J.Craal

Bnrpr, B ~
BUl'J!er, Á • • :.: jCl' .en

K~nd" bfWJI'.
Zyl, ", JL. •••j
CV....trr, H C MIU JIClodrn
Ve"ler~ J L boqreo)

Kontrakten

J
}

UllAlnbage
Pa.'1

on
CaIedOa

Do

Do
T•• ka·
au". Towu
"G,T&bamotad
1C .. ,.tad
8tellenboecb
P... I
1Ciáp.t.d
X-,..cbe 1.1J

Do
Willo..... Ore

s....'" 1»8'. B J
R,tter G J
80 d." WII.oa
No , W F
Maree, A 8
Kock, de Á V

C.ledoll
Do

X"'p8CbeAld
Calodon

Do
Bobortaoe

Boborg, I A

J[aapecb. AId

nano ... r

Uope Tu.....

IAtegan, A
ClIlhe, J H
Macph_on, A
J{.,." .... OF

P.... ,

18 OcrroBKa, 1897

IJypotkeken
J4u~u,,1 •

•• '" d lJyl .t CO

J Kol 'W_'mr

E Hare
~pwu- Ranlr
P 8nnle
T Jon.,.
J Ho(rnpyr
o Barbe.i ••
M Spengler ••
li Sbeanl
A • HeeDeo
E Ph.l".
.F Geyer
L Bait OD

Bdl U Pork.
K.nderba.l1!1'

MIDdJKII.dru
Kontrakien

~1
.}
..}

'""APr, G V
P~n8&l', J PJ
Omar )I A
Omar Minora
(Omar, N. borg)
R.. k.... ,T
Proton Ol, J P
Hendnok., T
Stepban F J
Xeyen, A
Ban_DO, J L
Jl.. lrew PK
Te. b1u)., C J
Wood. W n
WII_,XV
Blerlr, v J X
Bu~ID,B
O,mond. W J

""alJ.lld
Ca.I'II'"
Kaapelad

Do
Du

Bl"IIdMdorp
K&&peche AId
11,-, Bul
Kaapotad
Oradock
Kaap10hc .lId

vo
Do

1'111111".,W Il

Wb,te, F 0
TboD) ,*"" \I
NolI; lV A
Et., BJ
K.llarm .... , I(
lCelIerman, li

Torka

Kaapetad

De_e •

1>. R. W. "EIS&LI.

GOED NIEl WS V,U Rn EWlIlAL -De beet- A
W VarkeY_r RI ..endaJ &egt "Op zekereo
morgea d., ik ontwaakte bevond Ik dlttIe
.plerea 'faD mUDheop aamen wareo getrokkeD
• D ik bad 100 een erg.D PIJD dat Ik mU alet k~
bewegen :Mfl::!er wad OlDeeu bottel Cbam
berlaina PIlD .0 toen die er .. a _rd.
ik bet midd.1 goed lD mODbeDp Ik bleld bier.
mede t ...ee dtgen ua, eu bet wu werk.ljjk
~k .. DeO lIo8YeeI baat Ik er bIJ bad.
Bil bet eind. YBDd_ ijjd ...a ik 100 "'el ala
!!"pr Al be, -trebea wu "erd..._"(:::t' 400r aUe ......... ID 1DICtiqjftD.-

Kandidaten voor het hooger-
huis.

W I' lIllleo lD ",,"oir alle DOOCIe~ de
yt "... bodidatea "oor de YenCIailleade
carkela pabJ_ Indien ODU leun YID lIQ-

dore lwIdida&eo ...etea, aal bet ona '_OePII
00- &00 !lIJ aa. de namen "oor deN luat _
den opaeoclea. De lilK IS na&aurl,jk alechta
YOCJrIOON, WllDt er IUD nor_peae cirkeJ_té
YWiPd.......- pboDden. (8) .tea, t'OOr Bonda
bDdidad-
1 WElTI!LUJU! CI1lI.EL -£éD BtvwJ.hDdidaat.
JL L. NeetbliDr (8telleaboecb. B te Welwr..:. ~::~'telleoboecb. B te. Paad)
OhlaaoD (K.up.tad)
8t ~ (K.upeted)
Dr Smata (Rondet-ch)

2 ~U1DWUTELIJI.E C BUL

M J de VilllOn (CaJedon)
F YID Eedea (B te S ... lIeacl_. C&Iedoa)
\ illien Barria (Worceeter)
J J 8ehoemllD \ Ondtahoorn)
H J :MnIder (Oodtahoorn)
Adam d. Smidt (George)
8 do TOit (Caledoa)
D J "'0 WUk. L.W V, Riversdal

S NooaD," ElITELIJ". UBII£L
P B "lUI Rhya (B VanrbUnadorp, Wo"_'

ter, Piketberg, Porterville, Gondlal)
J A ..au A. Locba.r (Hoorre.barr, B te

MoorreeabalJ, VlUlrhynadOrp. PorternIl., Wor
ceeter, Goodinl, Pik.tbel'lt)

D de VOl Rabie (B Woroeater en Porter
rill.)
J Ebteen (B Piketberg)
J D Logao (MatJ .. fontem)
J J Joubert (Worceeter)

4 MIDDELLASll!I(;lIF. nilK. I

A J Herholdt '(D Gru1f Remet. Bratatowa.
Carnar ..on BlanwkranLa Aberdeen)

D Viljoen (D RbeDUllterberg. Hopet.o .. n.
VICton.a W.. t. Rlchmood, Fruerborg Ilano ..er
Prin. Alben no I)
8 C du Pi .... (B Bntatown o.no ..er, Rbe

aosterbeJr)
J J. Foune (B Beaufort WOIIt, Bntato .. n)
:Moolman (B Carnanoo. Hopeto .. o Pnna

Albert no II).
rBadenbont (B Hopetown. Fruerborg,

Pnllll Alben ao II)
J F dil TOit (B Oraalf RelDet, Vlctona

Weat, Aberdeea. Pnn. Albert no I)
P G Koba (B Carnarvoo Vlclona WML,

Fruerborg. Pnna Alben no I)
J Gou .... (B JIlINoville)
D P YID dea Heever CB Rbeoosterkop)
G H Maasdorp (Oraalf Reme!)
N ... a der Merwe (B RlChmoad)
L Jacobs (B Blaowknnu)
V d W .....tbul&eo (B PriDi Albert, 00 II )

5 NOORIlOO8TF.LIJKF. CIRKEl

III J Pret.orlUs (B Middelburg PblliJllltown,
Steynabarg Vententad Burgersdorp Tarkastad)
V P vao den Heeyer (B Veatentad Pblhpe.

to .. n Steyo.borg. Borg.nodorp. Colesberg,
Molteno Vlekpoort. Tarkaatad)

Wlenaod (II Pblh""town)
~ A J VIInRensburg (B ColesLerg)
J J van Slraateo (B Molteno)
MartIIl Coetzee (B 'Iekpoort )

6 ZëlOOOSTELIJKE UKKF.L -Eén Bond.kandl
d... t

Oode led.a-
I1elhnl'llD (B t Itenbagc)
Wilmot (Port EIlZIlbelh)

EXECllTErnSKA 'I~R.
(Board of Execute", )

Kantoren I Hoek van Adderloy en
Wale Straat, Kaapstad

OPGERIOHT A.D. 1838.

lDgelJJftl bij Parlemenu lete In. 17-1859,

Opbetaald Kapitaal in 180 !Andeelen
@ £15£ £27,000

Iesom lontlJen ••t £70,000

DDU!:ClTZUREN
W.I Edele heeT J H BorMEn .. VoonItter

If W. BIDDIIIGH. LLD
" A. H P&TI&8I11. M. D.
• W ltlt.&88,
• A. TU DU Bn..

Voor het Admim.tnern ftD Deedela eli
~ &la Ex_tearen. Agenten,v-oosda. Admmutratenrea, ol Ande"tlU8
P....,_ Yerlanpnde d. kamer ante-

ltel1tD .. YOOrIloemd worden vonocbthaar
te biDoemen ft MD_tellea, ala De
Executeur. ~er. K....pet.ci

De Kamer adlllllliatreert lotlOi TeDe'
&.dela door haar 8ecntaria
l{ B -~ell om belemllngen op

Y~ ... ordeD dadeliJb gedoreade KUl
t.CIGrtU-eD ID oYenregtDg genomeD

J. H. l!l ROOS,s-.a.n.

F. J. RETIEF,
..... k1ipl.1.n, Ps. ri,

DE groote prijswmner voor LIChte
RijtUIgen, heeh eene ondervm-

dlOg van num 25 Jaren ID de nj-
tUig beZIgheid opgedaan, en zijne
nJtwgen zIJn wegens hunne goede
hoedanigheid alom bekend over

geheel ZUId Afrika.
.Alles handwerk (en van goed droog
Hout) en gewa.a.rborgd goed te ZIJ.n.
PnjshJ8ten en Portretten grat18 op

aanvraag
Let op het adres. F. J. RETIEF,

Marktplem
Tel. adres: Retief, Markt, Paarl.

HERIARO SPIETERSFOlfTE I R,
Afdeeling CALEDON.

"\
'lo
'l

Gezond J Zee- Kust Resort,
i HET

ROYAl HOTEL
Ondergeteekende wen8cht

het publiek bekend te stellen
dat hIJ bovengenoemd Hotel aan dIt
populaIr en gezond Strand pas heeft
geopend. H&t Hotel, bestaande
UIt een rullD en modern duhbel-
verdlepmg gebol!", 18 prachtig
gelegen, heeft een volle lIltzICht op
de baaI, en gemet de levengevende
zee-bnes, waarvoOl dit ~trallll zoo
beroemd staat, ten vol8w
De Eigenaar waarborf.,rtelk gerief

en goedc behaudehng.
De beste kwahtelt dranken ZIJD op

het eigendom, en bezoekers zullen er
rUime 8tal-accommodatle VlOden.

Termen billijk.
Doe aanzoek bIJ

DAVLD ALLEN ZINSKY ,
EIgenaar.

Hermanusp,ewrsfontem,
20 OctoDer, 1897.

AANh
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trikten wc
maakt do
dat WIJ I

alle tlmm(
toevertrot
stiptheid
zullen WIJ
Pubhek VI
zeer op pr
zal vooI"t!
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